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Овој	проект	е	овозможен	со	финансиска	поддршка	од	Европската	Унија.	Проектот	
се	спроведува	од	страна	на	МЗМП	во	партнерство	со	ПИЦ,	Словенија
Содржина	во	оваа	публикација	е	единствена	одговорност	на	МЗМП	и	ПИЦ	и	не	ги	
одразува	ставовите	на	Европска	Унија.

ИНФОРМАТИВНА 
БРОШУРА 
ЗА ПРАВОТО НА ГОДИШЕН ОДМОР  
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ВОВЕД
Македонското	здружение	на	млади	правници	 (МЗМП)	во	рамки	на	проектот	
Мобилни	 тимови	 за	 правна	 поддршка	 на	 поединци	 и	 семејства	 со	 ниски	
приходи	 поддржан	 од	 Европската	 Унија,	 спроведе	 низа	 активности	 кои	
имаа	за	цел	да	го	олеснат	пристапот	до	правда	на	слабоимотни	поединци	и	
семејства.	Во	рамки	на	проектот	се	даваа	бесплатни	правни	совети	од	страна	
на	 тимови	 составени	 од	 адвокати	 и	 правници,	 се	 спроведуваа	 едукативни	
сесии	со	населението	со	цел	правно	да	се	зајакнат	и	да	се	оспособат	самите	
да	ги	заштитуваат	нивните	уставно	и	законски	загарантирани	права,	а	исто	
така	се	одржуваа	промотивни	настани	со	цел	да	се	споделуваат	нови	правни	
информации	од	нивен	интерес.	

Една	 од	 потребите	 кои	 произлезе	 за	 време	 на	 спроведување	 на	 овие	
активности	е	состав	на	едноставни	кратки	упатства	за	остварување	права	од	
шест	(6)	правни	области,	меѓусебно	на	различни	начини	поврзани.	

Од	овие	причини,	проектниот	тим	заедно	со	фомираните	мобилни	тимови	низ	
цела	 држава,	 изработи	 информативни	 брошури	 од	 областа	 на	 бесплатната	
правна	 помош,	 социјалната	 и	 детската	 заштита,	 семејно	 насилство,	 право	
на	 годишен	 одмор	 како	 дел	 од	 работни	 односи,	 постапка	 за	 обезбедување	
правен	статус	на	бесправно	изградени	објекти	и	постапка	за	осигурување	на	
земјоделски	посеви	во	случај	на	виша	сила.	

Информативната	брошура	пред	вас	ги	дава	основните	информации	за	правото	
на	годишен	одмор,	информации	за	тоа	кога	може	да	се	исплати	неискористен	
годишен	одмор,	како	и	начинот	на	кој	работникот	може	да	постапи	доколку	
му	е	повредено	правото	на	годишен	одмор.	Во	исто	време,	брошурата	содржи	
и	колекција	на	најчести	прашања	кои	мобилните	тимови	ги	добиле	за	време	
на	нивното	постапување	во	рамки	на	проектот,	како	и	насоки	преку	вклучени	
практични	совети	за	самостојна	заштита	и	поука	за	постапување.	
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ДЕЛ:1 
Општи информации за правото на годишен одмор

1. ГОДИШЕН ОДМОР 

1.1. КОЈ ИМА ПРАВО НА ГОДИШЕН ОДМОР?
Секој	 вработен	 има	 право	 на	 годишен	 одмор.	 Годишниот	 одмор	 е	 уставно	
загарантирано	 право	 на	 секој	 вработен.	 Ниту	 една	 изјава	 или	 спогодба	 со	
која	работникот	ќе	се	откаже	од	годишниот	одмор	не	важи.	Таквите	изјави	се	
ништовни	и	не	се	земаат	во	предвид	пред	ниту	една	институција	или	суд.

1.2. КОГА СЕ СТЕКНУВА ПРАВОТО НА ГОДИШЕН ОДМОР?
Право	 на	 цел	 годишен	 одмор	 стекнува	 секој	 работник	 којшто	 без	 прекин	
работи	минимум	шест	(6)	месеци	кај	ист	работодавач,	без	разлика	на	тоа	дали	
работи	на	полно	или	скратено	работно	време.	Работникот	кој	работел	помалку	
од	шест	(6)	месеци	кај	ист	работодавач,	нема	целосен	годишен	одмор,	но	има	
право	на	два	(2)	дена	платен	одмор	за	секој	месец	поминат	на	работа.

1.3. НА КОЛКУ ДЕНОВИ ВО ГОДИНАТА РАБОТНИКОТ ИМА ПРАВО НА 
ГОДИШЕН ОДМОР?
Работникот	 кој	 се	 стекнал	 со	 право	 на	 цел	 годишен	 одмор	 –	 има	 право	 на	
најмалку	 20	 работни	 дена	 платен	 годишен	 одмор.	 Во	 20-те	 работни	 дена	
на	 платен	 годишен	 одмор	 не	 се	 сметаат	 празниците,	 ниту	 викендите.	 Со	
договорот	 за	 вработување	 или	 со	 колективен	 договор	 бројот	 на	 денови	 на	
платен	годишен	одмор	може	да	се	зголеми	до	26	работни	дена,	но	не	може	да	
се	намали	под	законскиот	минимум	од	20	работни	дена.

1.4. КАКО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ГОДИШНИОТ ОДМОР?
Годишниот	 одмор	 може	 да	 се	 користи	 во	 повеќе	 делови,	 во	 договор	 со	
работодавачот.	Сепак,	еден	дел	од	 годишниот	одмор	мора	да	трае	најмалку	
две	 непрекинати	 работни	 недели.	 Во	 текот	 на	 една	 календарска	 година,	
работодавачот	мора	да	обезбеди	најмалку	 12	работни	дена	 годишен	одмор,	
а	 остатокот	 работникот	 може	 да	 го	 користи	 до	 30	 јуни	 идната	 година.	
Празниците,	 саботите	 и	 неделите	 и	 слободните	 денови,	 отсуствата	 поради	
боледување	 и	 други	 случаи	 на	 оправдано	 отсуство	 не	 се	 пресметуваат	 во	
деновите	на	платен	годишен	одмор.
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1.5. ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПЛАТИ НЕИСКОРИСТЕНИОТ ГОДИШЕН ОДМОР?
Работникот	 има	 право	 да	 бара	 соодветен	 надоместок	 за	 неискористениот	
дел	 од	 годишниот	 одмор,	 само	 ако	 работниот	 однос	 не	 престанал	 по	 волја	
или	 вина	 на	 работникот	 и	 ако	 претходно	 додека	 работел	 побарал	 да	 си	 го	
искористи	остатокот	од	годишниот	одмор,	но	истото	не	му	било	овозможено.	
Доколку	 работникот	 сам	 дал	 отказ	 од	 работа	 или	 пак,	 добил	 отказ	 поради	
негова	 лична	 вина,	 тогаш	 нема	 право	 да	 бара	 надоместок	 за	 неискористен	
годишен	одмор.

1.6. ШТО МОЖЕ ДА НАПРАВИ РАБОТНИКОТ АКО МУ СЕ ПРЕКРШУВА 
ПРАВОТО НА ГОДИШЕН ОДМОР?
Доколку	работодавачот	не	му	дозволил	на	работникот	да	го	искористи	остатокот	
од	годишниот	одмор,	тогаш	работникот	може	да	го	тужи	работодавачот	пред	
надлежен	суд	за	надоместок	на	штета	поради	неискористен	годишен	одмор.
За	 неискористен	 годишен	 одмор	 работникот	 може	 да	 бара	 и	 инспекциски	
надзор	од	трудовиот	инспекторат.
Во	секој	случај,	правото	на	годишен	одмор	или	надоместок	за	неискористен	
годишен	одмор,	работникот	може	да	го	бара	пред	надлежен	суд,	во	рок	од	три	
(3)	години	од	денот	на	настанување	на	обврската	за	работодавачот.

ДЕЛ 2:	

Колекција на најчести прашања и практични совети во врска со правото 
на годишен одмор	

• Како да побарам користење на годишен одмор?  

Препорачиво	е	да	се	поднесе	писмено	барање	во	два	 (2)	примероци	(од	кои	
едниот	 за	 работникот)	 за	 користење	 на	 годишен	 одмор	 во	 кое	 точно	 ќе	 се	
наведе	 кои	 денови	 се	 бараат	 да	 се	 одобрат	 како	 денови	 на	 годишен	 одмор	
и	истото	барање	да	се	завери	во	архивата	кај	работодавачот.	Доколку,	нема	
поминато	шест	 (6)	месеци,	работникот	има	право	на	користење	на	 годишен	
одмор	од	два	(2)	работни	дена	за	секој	месец	изминат	на	работа.	



6

• Дали инспекторатот за труд може да наложи користење на годишен 
одмор

Доколку	инспекторатот	за	труд	утврди	постоење	на	одредени	неправилности	
има	 право	 и	 обврска	 на	 работодавачот	 да	 му	 укаже	 на	 утврдените	
неправилности	и	да	определи	рок	за	нивно	отстранување	и/или	да	нареди	да	
се	преземат	соодветни	мерки	и	активности	во	рок	којшто	инспекторатот	ќе	го	
определи	и/или	да	забрани	работа	во	определна	работна	просторија	или	на	
одделно	работно	место	или	со	определено	орудие	за	работа.

• Што ако во текот на годината имам помалку од 20 платени денови 
годишен одмор? 

Доколку	во	текот	на	годината	работникот	има	искористено	помалку	работни	
денови	 од	 годишниот	 одмор,	 остатокот	 може	 да	 го	 искористи	 до	 30	 јуни	
следната	 година.	 За	 користење	 на	 денови	 од	 годишниот	 одмор,	 работникот	
треба	 да	 поднесе	 барање	 до	 работодавачот.	 Се	 препорачува	 барањето	 да	 е	
писмено.	Доколку	барањето	не	му	биде	одобрено,	работникот	се	стекнува	со	
право	на	надоместок	за	неискористување	на	годишен	одмор.	Ваквото	право	
на	надоместок	за	неискористен	годишен	одмор,	работникот	може	да	го	бара	
пред	надлежен	суд.

• Дали ако го тужам работодавачот за неискористен годишен одмор може 
да ми даде отказ од работа и кој е рокот за поднесување на тужбата? 

Не.	 Поднесена	 тужба	 против	 работодавачот	 по	 било	 кој	 основ	 не	 е	 правен	
основ	за	отказ	на	работникот.	Битно	е,	пред	поднесување	на	тужбата,	да	се	
внимава	 на	 рокот	 од	 три	 (3)	 години	 од	 денот	 кога	 настанала	 обврската	 на	
работодавачот	за	исплаќање	на	надоместокот,	бидејќи	после	овој	рок	правото	
е	 веќе	 застарено.	 За	 да	 настане	 обврската	 на	 работодавачот,	 работникот	
мора	претходно	да	 побарал	 користење	на	 остатокот	 од	 годишниот	 одмор	и	
работодавачот	да	не	му	го	овозможил	тоа.	

• Што ако работодавачот ме малтретира затоа што сум пријавил/а 
неправилности во трудовиот инспекторат? 

Во	 ваков	 случај,	 работникот	 може	 да	 поведе	 спор	 за	 вршење	 на	 психичко	
вознемирување	(мобинг)	на	работно	место.	Поради	поведувањето	на	постапка	
за	 правна	 заштита	 од	 вознемирување,	 на	 вработеното	 лице	 не	 може	 на	
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посреден	или	непосреден	начин	да	му	се	влошат	условите	за	работа,	односно	
не	може	 да	 биде	 ставен	 во	 неповолна	 положба,	 посебно	 со	 намалување	 на	
заработувачката,	преместување	на	друго	работно	место	или	спречување	на	
напредување	или	стручно	усовршување.

• Дали анонимно можам да пријавам прекршување на правото на годишен 
одмор? 

Да,	инспекторатот	за	труд	прима	и	анонимни	пријави.	



8

ДЕЛ 3: 
Заклучоци и пораки

•	 Заклучок:	Работниците	немаат	доверба	во	инспекторатот	за	труд	и	не	
веруваат	дека	истиот	може	да	ги	заштити	нивните	работнички	права.	
Најголем	дел	од	работниците	сметаат	дека	можат	повеќе	да	си	наштетат	
и	ризикуваат	да	 ја	 загубат	работата	доколку	пријават	неправилности	
кај	инспекторатот	за	труд.

Порака	–	Инспекторатот	за	труд	почесто	да	излегува	на	терен	и	да	постапува	
по	допрен	глас	–	да	не	чека	секогаш	директна	и	конкретна	пријава	од	познат	
подносител.	 При	 утврдување	 на	 фактичката	 состојба	 и	 потенцијалните	
прекршувања	на	правата	од	работен	однос,	особено	да	води	сметка	за	ризикот	
и	положбата	во	којашто	се	ставаат	вработените	кога	треба	да	даваат	изјави	
пред	работодавецот	или	во	работни	простории	на	работодавецот.

•	 Заклучок:	 Работниците	 имаат	 потреба	 од	 поголема	 едукација	
за	 остварување	 на	 своите	 права	 од	 работен	 однос,	 вклучително	 и	
правото	на	 годишен	одмор.	Многу	често,	прекршување	на	правото	на	
годишен	 одмор	 настанува	 во	 однос	 на	 бројот	 на	 работни	 денови	 кои	
работодавците	 им	 ги	 пресметуваат	 како	 денови	 на	 годишен	 одмор,	
вклучувајќи	ги	и	викендите	и	празниците.	На	овој	начин,	работниците	
не	 добиваат	 користење	 на	 законскиот	 минимум	 од	 20	 работни	 дена	
годишен	одмор	или	пак,	надоместок	за	исплаќање	на	годишниот	одмор.	

Порака	 –	 Работниците,	 особено	 во	 индустриите	 со	 пониска	 заработувачка,	
почесто	 да	 се	 едуцираат	 за	 правата	 кои	 ги	 имаат	 од	 работниот	 однос	 и	
особено	за	можностите	како	да	ги	заштитат	своите	права.

•	 Заклучок:	 Работниците,	 особено	 во	 индустриите	 со	 пониска	
заработувачка,	најчесто	користат	само	дел	од	годишниот	одмор	и	тоа	
во	 период	 којшто	 го	 одредува	 работодавачот.	 Притоа,	 многу	 ретко	
поднесуваат	барање	за	користење	на	годишен	одмор	или	тоа	го	прават	
усно	 во	 разговор	 со	 работодавачот.	 Поради	 тоа,	 многу	 потешко	 е	 во	
случај	на	спор	да	се	докаже	дека	тие	побарале	користење	на	остатокот	
од	годишниот	одмор,	а	истото	не	им	било	овозможено.

Порака	 –	 Поднесувања	 на	 барањата	 за	 користење	 на	 годишен	 одмор	 да	 се	
прават	во	писмена	форма,	така	што	работникот	секогаш	ќе	има	примерок	од	
поднесеното	барање.


