
Во Република Северна Македонија 

не постои јасно утврдена процедура, 

ниту воедначена пракса со која се

регулира консултативниот процес 

во изготвување на предлог закон со 

сите засегнати страни. Недостасуваат 

и јасни одредби за формирање и 

функционирање на работните групи 

за изготвување на предлог-законите. 

Овластени предлагачи на закон: 

Предлог-законот се доставува до Претседателот на 
Собранието за мислење, а тој потоа го доставува до 
пратениците. 

Влада Секој пратеник во 
Собранието на РСМ

Најмалку 
10.000
избирачи

Министерството за
труд и социјална

 политика

Претставници на 
репрезентативните 

синдикати

Претставници на 
Организацијата 
на работодавачи

Претставници на 
граѓански 

здруженија 

Меѓународната 
организација 

на трудот

ОДЛУКА

На седница на Собранието се расправа само по членовите 
на дополнителниот предлог на законот и се одлучува по 
поднесените амандмани.

На оваа седница дополнителни амандмани можат да поднесат 
пратениците и предлагачот на закон.

Се одлучува по поднесените амандмани и се преминува кон гласање 
на предлог-законот. Законите се донесуваат со мнозинство гласови 
на пратениците, утврдени со Уставот. 

Прогласување на законот со указ

Потпишување на указот од страна на 
Претседателот на Република Северна 

Македонија и Претседателот на Собранието

Објавување на законот во 
Службен весник на РСМ

Влегување во 
сила на законот

ДОНЕСУВАЊЕ
НА

ЗАКОН
ВО РЕДОВНА ПОСТАПКА

НИЗ ПРИМЕРОТ НА НОВИОТ ЗРО

ПОДНЕСУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ

НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОН

Предлог-законот за работните односи е во фаза на изработка од страна на работна група 
составена од:

Прво
читање

кои даваат мислење дали предлог-
законот е прифатлив и дали треба 
да се даде на понатамошно читање. 

Пред одржувањето на седницата на 
Собранието, предлог-законот се разгледува од: 

По ова се одржува седница на Собранието на која има општа расправа за предлог-
законот. На таа седница Собранието одлучува дали предлогот на законот е прифатлив
 и дали може да се даде на натамошно читање. 

матичното 
работно 

тело

законодавно-
правна 

комисија

заинтересирано 
тело

Предлог-законот за
 работните односи ДОПРВА
 ќе се разгледува од

Предлог-законот се дава на второ 
читање. За предлог-законите од 
поширок интерес, помеѓу првото и 
второто читање може да се закаже 
јавна расправа.

Законодавната постапка се 
прекинува и истиот 
предлог-закон не може да 
се поднесе во рок од три 
месеци. 

Комисијата за труд 
и социјална политика

Законодавно–
правната
 комисија

Комисијата за 
европски прашања

Второ
читање

На седница на матичното работно тело и законодавно-правната комисија се врши претрес на 

текстот на  предлог-законот. На оваа седница секој пратеник, пратеничка група и работното 

тело можат да поднесат амандмани кон предлог-законот. Потоа се врши претрес на амандманите 

и се гласа за секој амандман поединечно. Заедно со усвоените амандмани, предлог-законот се 

доставува до Собранието. 

На седница на матичното работно тело и законодавно-правната комисија се врши 

претрес на текстот на  предлог-законот. На оваа седница секој пратеник, пратеничка 

група и работното тело можат да поднесат амандмани кон предлог-законот. Потоа 

се врши претрес на амандманите и се гласа за секој амандман поединечно. Заедно 

со усвоените амандмани, предлог-законот се доставува до Собранието. 

не усвои ниту еден 
амандман на 

дополнителниот 
предлог

 на законот, законот се 
става на 

усвои амандмани на 
дополнителниот 

предлог на законот, 
предлогот на 

законот оди на трето
читање гласање

Доколку Собранието

Трето
читање

И ГЛАСАЊЕ ПО ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ


