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ВОВЕД

I. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” 
бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10,  124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 
25/13, 170/13, 187/13 и 113/14), се уредува забрана за вршење на работи на 
работодавачот. Со членот 259 се утврдени условите и мерките што ги преземе 
инспекторот на трудот во случаите кога при вршење на надзор кај работодавачот ќе 
затекне на работа работник со кој не е заснован работен однос и кој не е пријавен во 
задолжително социјално осигурување.

Една од активностите во рамките на Акцискиот план за намалување на сивата 
економија е унапредување на регулативата за утврдување на непријавени работници 
од страна на соодветните инспекции.

Во Законот за работните односи уредено е дека надзорот над Законот за 
работите односи го спроведува Државниот инспекторат за труд. Имајќи предвид дека 
со Законот за инспекциски надзор покрај другото се врши координацијата на 
инспекциските служби, како и потребата од навремено и ефикасно уредување на 
состојбата со непријавени работници, се предлага при вршењето на надзор на другите 
инспекциски органи да се вклучи и утврдувањето на непријавени работници кај 
правните лица. Односно контролата на пријавувањето во задолжително социјално 
осигурување да го водат повеќе инспекциски органи во случај на затекнување на 
непријавен работник, истовремено при вршење на надзорот од својата надлежност. 

Наведените причини ја наметнаа потребата од донесување на овој закон. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Законот се заснова на истите начела на кои се заснова основниот текст на  
Законот за работните односи. 

Законот ги содржи и основните решенија на измените и дополнувањата  кои се 
содржани во Предлог на Законот.

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Спроведувањето на овој закон не  предизвикува  финансиски последици врз  
Буџетот на Република Македонија и другите јавни финансиски средства. 

 IV. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија.

 



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за изменување и дополнување  на Законот за работните односи

Член 1
Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” 

бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10,  124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 
25/13, 170/13, 187/13 и 113/14), во член 23 во ставот (1) алинејата 5)  се менува и гласи:

„-паричен износ на основната нето плата или паричен износ од најнизок до 
највисок износ на нето платата за работното место за кое се бара работник;”

Член 2
Во член 117 ставот (2)  се менува и гласи:
„(2) Прекувремената работа може да трае најмногу осум часа во текот на една 

недела и најмногу 190 часа годишно, освен за работите кои поради специфичниот 
процес на работа не можат да се прекинат или за кои нема услови и можности да се 
организира работата во смени. Прекувремената работа во период од  три месеци не 
може во просек да надминува повеќе од осум часа неделно.”

Член 3
Во член 141 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Годишниот одмор може да се користи во повеќе делови во договор со 
работодавачот, со тоа што еден дел од годишниот одмор мора да трае најмалку две 
непрекинати работни недели.” 

Член 4
Во член 144 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Работникот има право  два дена од годишниот одмор да ги искористи во 
денови коишто самиот ќе ги определи, ако тоа посериозно не го загрозува работниот 
процес, за што мора да го извести работодавачот најдоцна три работни  дена пред 
користењето.”

Член 5
Во членот 170 пред зборот  „Работникот“се додава бројот „(1)“.
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Работникот на кој му престанал договорот за вработување на определено 

време поради истек на договорот и користи надоместок на плата за време на 
отсуството поради бременост, раѓање и родителство, продолжува да го користи 
правото до истекот на отсуството на товар на органот надлежен за спроведување на 
задолжителното здравствено осигурување. ”

Член 6
Во член 259 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(6) Покана за плаќање на глоба од став (1), решение од ставовите (1), (2), (3) и 

(4) на овој член и барање за поведување на прекршочна постапка од ставовите (2), (3) 
и (4) на овој член  ќе издадат, ќе донесат,  односно ќе поднесат согласно закон и 
пазарниот инспектор, санитарниот и здравствениот инспектор,  инспекторот за животна 
средина, комуналниот инспектор, инспекторот за транспорт, инспекторот за техничка 
инспекција, девизниот инспектор, инспекторот за земјоделство, инспекторот за 
шумарство и ловство, просветниот инспектор,  инспекторот за градежништво и 
урбанизам и даночниот инспектор секој во однос на одредбите од овој закон за 
прашањата за кои тие се надлежни согласно закон.”

Во ставот (5) кој станува став (6),  зборовите „(2), (3) и (4)“ се заменуваат со 
зборовите „ (2),  (3), (4) и (5).

Во ставот (6) кој станува став (7) точката на крајот на реченицата се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите „доколку одговорното лице во правното лице или 
од него овластено лице достави доказ за уплатената сума за замена за забрана за 
работа до овластениот инспектор согласно овој закон. ”



Член 7
По членот 259 се додава нов член 259-а кој гласи:

„Член 259-а

 (1) Органите на државната управа надлежни за работите на инспекциски 
надзор се должни да соработуваат и разменуваат податоци за забрана за вршење на 
работи на работодавачот.

(2) Инспекцискиот совет ги координира работите на инспекциските служби за 
постапување по одредбите од член 259 од овој закон.”

Член 8

По членот 261 се додава нов член 261 –а, кој гласи:

„Член 261-а
Пазарниот инспектор, санитарниот и здравствениот инспектор,  инспекторот за 

животна средина, комуналниот инспектор, инспекторот за транспорт, инспекторот за 
техничка инспекција, девизниот инспектор, инспекторот за земјоделство, инспекторот 
за шумарство и ловство, просветниот инспектор, инспекторот за градежништво и 
урбанизам и даночниот инспектор ако констатираат дека работодавачот постапил 
спротивно на член 13 ставовите (1), (2), (3) и (7) од овој закон  ќе поднесат барање за 
поведување  на прекршочна постапка. “
                                                         

Член 9
Во член 263 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Против решението на овластениот инспектор надлежен за вршење на 

инспекциски надзор над примената на одредбите на овој закон, донесено врз основ  на  
членовите 258, 259 и 262 на овој закон  може да се изјави жалба до  Државната 
Комисија за одлучување во управна постапка и  постапка од работен однос во втор 
степен, во рок од осум дена од денот на приемот на решението.”

Член 10
Во членот  266-а во ставот (1) зборовите „264 и 265” се заменуваат со зборовите 

„264, 264-а, 265  и 265-а”
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„ (2) За прекршоците утврдени во членовите 264 став (1) точка 1), став (2) и став 
(3) од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува 
прекршочниот орган во органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на економијата,  здравството, животната средина, комуналните дејности, транспорт, 
технички работи, девизни работи, земјоделство, шумарство и ловство, образование и 
наука, градежништво и урбанизам и даночни работи.”

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 11
Во член 266-в ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Инспекторoт од член 261 на овој закон за  прекршоците од членовите 264, 

264-а,  265 и 265-а  од овој закон, а инспекторот од член 261-а од овој закон,  за 
прекршокот утврден во член 264 став (1) точка 1), став (2) и став (3) од овој закон, пред 
да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка должен е на сторителот на 
прекршокот да му предложи постапка за порамнување согласно овој закон, друг закон 
и Законот за прекршоци.”

Во ставовите (2), (3) и (6), зборовите „државниот инспектор за труд“ се 
заменуваат со зборовите „ инспекторoт  од член 261 и  261 –а од овој закон“.

Член 12
Се овластува  Законодавно правната комисија при Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за работните односи. 

           



Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република Македонија”, а одредбите од член  5 од овој закон кои ќе отпочнат 
да се применуваат од 1 март 2015 година.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

Со членот 1 се врши промена во делот на елементите кои што работодавачот 
треба да ги наведе во јавниот оглас, во смисла дека освен паричниот износ на 
основната нето плата ќе може да биде наведен и паричен износ на нето платата од 
најнизок до највисок износ,  за работното место  за кое се бара работник. Имено, со 
оваа измена покрај подобрата информираност на работницита за можната плата, се 
зголемува и мотивираноста на барателите на работа за пријавување на огласи 
согласно нивните поединечни амбиции.

Со членот 2 се врши дополнувањето  на членот 117 став  2 и  е во насока на  
одредување контролен период за утврдување на просекот на прекувремените часови 
на неделно ниво, кој не може да биде подолг од три месеци. 

Со членот 3 и измената на членот 141 став 2 се врши усогласување со 
Конвенцијта на МОТ за платени одмори (број 132) во насока на поделбата на 
платениот годишен одмор во  повеќе делови наместо досегашно користење  во два 
дела, согласно личните и семејните потреби  на работникот. При тоа еден од деловите 
од годишниот мора да трае најмалку две непрекинати работни недели. 

Со членот 4 се врши измената во членот 142 став 2 и му се овозможува на 
работникот наместо користење на досегашниот еден ден од годишниот одмор по 
сопствен избор со претходно известување на работодавачот, сега да користи два дена 
по сопствен избор само со претходно известување на работодавачот од три работни 
дена.

Со членот 5 се дополнува постојниот член 170 кој го уредува надоместокот на 
плата и се предвидува дека во случај на престанок на договорот за вработување на 
определено време поради исгек за за време на користењето на надоместокот на плата 
за време на отсуство поради бременост, раѓање и родителство, работничката 
продолжува да го користи правото до истекот на отсуството на товар на Фондот за 
здравствено осигурување.

Со членот 6 се уредува дека покрај инспекторот за трудот покана за плаќање на 
глоба и решение, како и барање за поведување на прекршочна постапка донесуваат 
согласно закон и другите органи кои вршат инспекциски надзор секој во однос на 
одредбите од овој закон за прашањата за кои тие се надлежни согласно закон.

Со членот 7 се додава нов член 259-а со кој се уредува дека органите на 
државната управа надлежни за работите на инспекциски надзор се должни да 
соработуваат и разменуваат податоци на месечно ниво за забрана за вршење на 
работи на работодавачот.

Со членот 8 се додава нов член 261-а со кој се уредува покренувањето на 
прекршочна постапка на органите на државната управа.

Членот 9 е дополнување со нов став на постојниот член 263 со кој се уредува 
правото на жалба. И се определува дека против решението на пазарниот инспектор, 
санитарниот и здравствениот инспектор,  инспекторот за животна средина, 
комуналниот инспектор, инспекторот за транспорт, инспекторот за техничка инспекција, 
девизниот инспектор, инспекторот за земјоделство, инспекторот за шумарство и 
ловство, просветниот инспектор, инспекторот за градежништво и урбанизам и 
даночниот инспектор од членот 259 може да се изјави жалба до Државната Комисија за 
одлучување во управна постапка и  постапка од работен однос во втор степен, во рок 
од осум дена од денот на приемот на решението.

Во членот 10 е уредено дека за прекршоците утврдени во членовите 264 став 
(1) алинеја 1, став (2) и став (3) од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува органот на државната управа и тоа пазарниот инспектор, 
санитарниот и здравствениот инспектор,  инспекторот за животна средина, 
комуналниот инспектор, инспекторот за транспорт, инспекторот за техничка инспекција, 
девизниот инспектор, инспекторот за земјоделство, инспекторот за шумарство и 
ловство, просветниот инспектор, инспекторот за градежништво и урбанизам и 
даночниот инспектор.



Со членот 11  се уредува порамнувањето пред да се поднесе барање за 
прекршочна постапка, односно да му предложи постапка за порамнување, согласно со 
овој или друг закон и Законот за прекршоците.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предлог Законот за изменување и дополнување на 
Законот за работните односи се меѓусебно поврзани со одделни одредби од Законот 
за работните односи.  

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за работните 
односи ќе се овозможи поцелосна и подоследна примена на законот согласно 
согледувањата од искуствата во примена на законот. 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ КОИ СЕ МЕНУВААТ 

ОБЈАВУВАЊЕ НА СЛОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Член 23

(1) Кога работодавачот вработува работници по пат на јавен оглас, должен е во 
јавниот оглас да наведе: 

- назив на работното место;
- условите што се бараат за вршење на работата;
- почетокот и завршетокот на дневното и неделното работно време;
- распоредот на работното време;
-паричниот износ на основната нето плата за работното место за кое се бара 

работник;
- рокот за пријавување, кој не смее да биде пократок од пет работни дена;
- рокот во кој ќе се изврши избор и 
-точни податоци за работодавачот (назив, седиште, телефон, лице за контакт и 

адреса за доставување на апликациите).
(2) Доколку на јавниот оглас од ставот (1) на овој член се пријавиле до 200 

кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 
кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 
кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на 
рокот на пријавувањето.

(3) За времетраењето на јавниот оглас, работодавачот не може да објавува нов 
оглас за истото работно место.

(4) Јавниот оглас завршува со избор, неизбор или со истекот на рокот од 
ставовите (1) и (2) на овој член.

(5)Ако за определено работно место се бара работник со посебни  
овластувања, во јавниот оглас треба да се наведе дека работното место е со посебни 
овластувања.

(6) За објавување се смета, исто така, и објавувањето во просториите на 
службата надлежна за посредување при вработување.

(7) Ако работодавачот го објавува слободното работно место и во средствата за 
јавно информирање, рокот за пријавување започнува да тече од денот на последното 
објавување.

Прекувремена работа
Член 117

(1) Работникот е должен на барање на работодавачот да врши работа преку 
полното работно време (прекувремена работа): 

1) во случаи на исклучително зголемување на обемот на работата; 
2) ако е потребно продолжување на деловниот или производниот процес; 
3) ако е нужно да се отстрани оштетување на средствата за работа, што би 

предизвикало прекинување на работата; 
4) ако е потребно да се обезбеди безбедност на луѓето и имотот, како и 

безбедноста на прометот и 
5) во други случаи определени со закон или колективен договор.
(2) Прекувремената работа може да трае најмногу осум часа во текот на една 

недела и најмногу 190 часа годишно, освен за работите кои поради специфичниот 
процес на работа не можат да се прекинат или за кои нема услови и можности да се 
организира работата во смени.

(3) За работниците од Министерството за внатрешни работи, кои вршат посебни 
должности и овластувања согласно со посебен закон, прекувремената работа може да 
трае подолго од 190 часа годишно, поради извршување на итни и неодложни работи, 
по претходно дадена писмена согласност на работникот.

(4) На работникот кој работел над 150 часа подолго од полното работно време, 
а не отсуствувал од работа повеќе од 21 ден во текот на годината, кај истиот 
работодавач, во кои не се засметуваат деновите на искористен годишен одмор, 



работодавачот е должен да му исплати покрај додатокот на плата и бонус во висина од 
една просечна плата во Републиката.

(5) Работодавачот е должен да води посебна евиденција за прекувремената 
работа и часовите за прекувремената работа посебно да ги наведе во месечната 
пресметка на платата на работникот.

(6) Работодавачот е должен за секое воведување на прекувремена работа 
претходно писмено да го извести подрачниот државен инспектор на трудот.

 (7) Ако работодавачот воведува прекувремена работа подолго од ставот (2) на 
овој член е должен да изврши прераспоредување на работното време или воведување 
на нови смени.

Користење на годишниот одмор
Член 141

(1) Годишниот одмор по правило се користи во текот на календарската година.
(2) Годишниот одмор може да се користи и во два дела, со тоа што првиот дел 

мора да трае најмалку 12 работни дена.
(3) Работодавачот е должен на работникот да му обезбеди искористување на 12 

работни дена годишен одмор до крајот на тековната календарска година, а остатокот 
до 30 јуни идната година.

(4) Годишниот одмор којшто не бил искористен во тековната календарска 
година заради отсутност поради боледување или повреда, породилен одмор или 
одмор за нега и чување на дете, работникот има право да го искористи до 30 јуни 
идната календарска година.

(5) Работникот кој работи во странство може во целост да го искористи 
годишниот одмор до крајот на идната календарска година, ако е така определено со 
колективниот договор на работодавачот.

Начин на користење на годишниот одмор
Член 144

(1) Годишниот одмор се користи земајќи ги предвид потребите на работниот 
процес, како и можностите за одмор и рекреација на работникот водејќи сметка за 
неговите семејни обврски.

(2) Работникот има право еден ден од годишниот одмор да го искористи на ден 
којшто самиот ќе го определи, ако тоа посериозно не го загрозува работниот процес, за 
што мора да го извести работодавачот најдоцна три дена пред користењето.

Надоместок на плата
Член 170

Работникот кој користи отсуство поради бременост, раѓање и родителство, 
отсуство за нега и заштита на дете има право на надоместок на плата согласно со овој 
и друг закон и колективен договор.

Забрана за вршење на работи на работодавачот
Член 259

(1) Ако инспекторот на трудот зaтекне на работа кај работодавач до две лица со 
кои не е заснован работен однос, согласно закон и лицата не се пријавени во 
задолжително социјално осигурување и во случаите од членот 48 став (6) од овој 
закон, на одговорното лице или од него овластено лице кај работодавачот ќе му 
издаде покана за плаќање глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност 
за секое затечено лице и со решение ќе му нареди на одговорното лице кај 
работодавачот, во рок од осум дена да заснова работен однос со затечените лица на 
неопределено време и во наредните три месеци да не го намали вкупниот број на 
вработени.

(2)Ако одговорното лице или од него овластено лице кај работодавачот ја одбие 
поканата за плаќање глоба од ставот (1) на овој член или не ја плати глобата во 
предвидениот рок и не заснова работен однос со затечените лица без јавен оглас од 
ставот (1) на овој член,  инспекторот на трудот ке донесе решение за забрана за 
работа во работната просторија, односно работниот простор на работодавачот, во 



траење од 15 дена и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, 
согласно со закон.

(3)Ако инспекторот на трудот затече на работа кај работодавачот повеќе од две 
лица со кои не е заснован работен однос и лицето не е пријавено во задолжително 
социјално осигурување, ќе донесе решение за забрана за работа во работната 
просторија, односно работниот простор на работодавачот во траење од 30 дена, со 
решение ќе му нареди на одговорното лице кај работодавачот, во рок од осум дена да 
заснова работен однос со затечените лица на неопределено време и во наредните три 
месеци да не го намали вкупниот број на вработени и ќе поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка, согласно со закон.

(4)Ако работодавачот го повтори прекршокот од ставот (1) на овој член, во рок 
од една година, инспекторот на труд со решение ќе забрани работа кај работодавачот 
во работната просторија, односно работниот простор во траење од 30 дена и ќе 
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, согласно со закон.

(5)За време на забраната за работа на работодавачот од ставовите (2), (3) и (4) 
на овој член, работодавачот е должен на работниците да им исплатува надомест на 
плата најмалку 70% од исплатената плата на работникот во претходниот месец и 
придонеси од плата и за време на забраната не смее да го намали бројот на 
вработените.

(6)Забраната за работа од ставот (2) на овој член може да се замени со паричен 
надомест во висина од 5.000 евра во денарска противвредност, а забраната за работа 
од ставот (3) на овој член може да се замени со паричен надомест во висина од 8.000 
евра во денарска противвредност.

Право на жалба
Член 263

(1) Против решението на инспекторот на трудот од членовите 258, 259 и 262 на 
овој закон може да се изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна 
постапка и  постапка од работен однос во втор степен, во рок од осум дена од денот на 
приемот на решението.

(2) Жалбата против решението од членот 259 не го одложува извршувањето на 
решението.

Прекршочен орган
266-а

(1) За прекршоците утврдени во членовите 264 и 265 од овој закон, прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на трудот (во натамошниот текст: Прекршочниот орган).

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред прекршочниот орган 
ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочната 
комисија).

(3) Прекршочната комисија одлучува по прекршоците утврдени во овој или друг 
закон и изрекува прекршочни санкции утврдени во овој закон или друг закон.

(4) Против одлуката за прекршок што ја донел Прекршочниот орган може да се 
поднесе тужба за поведување управен спор.

Порамнување
Член 266-в

(1) За прекршоците утврдени во членовите 264 и 265 од овој закон, државниот 
инспектор за труд е должен на сторителот на прекршокот, пред да поднесе барање за 
прекршочна постапка да му предложи постапка за порамнување, согласно со овој или 
друг закон и Законот за прекршоците.

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за 
порамнување, државниот инспектор за труд составува записник во кој се забележуваат 
битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на 
прекршокот, описот на дејствието на прекршокот, лицата затекнати на самото место и 
издавањето на платен налог за плаќање на изречената глоба.



(3) Записникот и платниот налог ги потпишуваат државниот инспектор за труд и 
сторителот на прекршокот. Со потписот на приемот на платниот налог се смета дека 
сторителот се согласува да ја плати глобата, во рок од осум дена од денот на приемот 
на платниот налог, на сметка на органот назначен во платниот налог.

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и 
платниот налог го потпишува одговорното лице, односно лицето кое се нашло на лице 
место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило 
дека има право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.

(5) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (3) на овој член, ќе 
плати само половина од изречената глоба.

(6) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (3) на овој член, 
државниот инспектор на труд ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка 
до прекршочниот орган.


