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Врз основа на Законот за работни односи на Република Македонија, 

Колективниот договор за кожарската индустрија како и согласно Статутот на 

Друштвото за крзно и крзнени производи АД Димко Митрев Велес,  Одборот на 
директори  на dруштвото за производство и трговија на крзно и крзнени 
производи ДИМКО МИТРЕВ а.д увоз-извоз Велес ги усвои следните: 

  

ПРАВИЛА 
zа ред и дисциплина 

 
Член 1 

Со овие правила поблиску се уредуваат случаите, условите и постапката 
во која се утврдува дека работникот ја крши работната дисциплина и работниот 
ред, односно не ги исполнува обврските утврдени со закон, statut, колективен,  
договор, sistematizacijata i dogovorot za rabota, poradi {to 
rabotodava~ot mo`e da mu go otka`e dogovorot za vrabotuvawe. 
 

Член 2 

Ќе се смета дека работникот ја крши работната дисциплина и работниот ред, 
особено ако:   

1. Не ги почитува редот и дисциплината, односно го крши редот и 
дисциплинтата или не ги исполнува обврските утврдени со закон, 

statut, колективен договор, sistematizacijata и договорot за работа; 
2. Не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните 

обврски predvideni vo aktite na dru{tvoto; 
3. Не се придржува на прописите што важат за вршење на работите на 

работното место - утврдени според систематицацијата и догovorot zа 
работа; 

4. Не се придржува на распоредot и користењето на работното време и 
паузи - утврдени со систематизација и дог за работа; 

5. Не побара отсуство или навремено не гo извести друштвото за отсуство 
од работа; 

6. Неоправдано изостане од работа три последователни работни деnа или 
пет работни дена со прекин во текот на една календарска година; 

7. Поради болест или оправдани причини отсутвуавл од работа а за тоа во 
рок од 48 часа не го извести друштвото, односно непосредно одговрниот 

раководител; 
8. Го злоупотреби боледувањето; 
9. Со средствата за работа не постапува совесно или во согласност со 

техничките упаства за работа; 
10. Настанe штета или грешка во работењето или загуба, а за тоа веднаш не 

го извести друштвото; 
11. Не се придржува кон прописите за заштита од болест, заштита при 

работа, пожар, експлоатација, штетно дејство на отрови и други опасни 
материјали, ги повредува пропистие за заштита на животната средиnа; 

12. Не ги употребува прописите или не ги одржува средствата и опремата за 
заштита на животната средина; 

13. Внесува или употребува алкохол и наркотични средства; 
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14. Приготвуава храна на работно место; 
15. Незаконито или неовластено ги користи средствата на друштвото 
16. Стори каражба или во врска со работа намерно или од крајно 

невнимание ќе предизвика штета на друштвото; 

17. Одаде деловна, службена или друга тајна; 
18. Спречува еден или повеќе работници во процесot на работата со што се 

отежнува извршувањето на работните обврски; 
19. Одbива работен налог; 

20. Врши превоз на разни видови стоки со камиони и др. Возила и користи 
алат и др. sредства за работа во сопственост на друштвото за приватни 
цели; 

21. Го злоупотребува работното место односно работната должност со цел за 
себе или друг да прибави противправна имотна коирст или да им нанесе 
имотна или друг вид штета на работникот или на друштвото; 

22. Извршува дејствија кои според законот се кривично дело направено во 
текот на работењето или во врска со работењето; 

23. Не се придржува кон ценовникот за производите и услугите на 
претпријатието и со тoa придобива материјална корист за себе, односно 
нанесува материјална штета на друштвото; 

24. Неовалстено изнесува опрема и ентериер од рабтните простории односно 
работните објекти; 

25. Проневерил, украл или извршил послуга на пари, хартии од вредност 
или други средства на претпријатието, односно појавил кусок во 
работењето; 

26. Мерката престанок на рабтниот однос за оваа повреда се изрекува без 
обзир на вредноста на украдената стока, пари, хартии од вредност и 

слично ; 
27. Ако е константиран неквалитет во работата а најмалку три пати во текот 

на годината. 

 
Член 3 

Работникот е должен со особено  зголемено внимание да се однесува 

кон машините кои како средства за работа му се дадени и определени за да ја 

извршува непречено работата која му е зададена. 

Работникот е должен правилно да ги користи машините предмет на  

работата, да избегнува и најмала можност за било каква манипулација со 

истите, стриктно да се придржува кон безбедносниот систем на машините кои 

му се доверени како средства за работа од страна на работодавецот како и да ги 

користи задолжително и правилно според упатствата дадени од страна на 

работодавецот.  

Работникот е обврзан постојано и во секое време да ги користи сите 

заштитни средства пропишани од страна на менаџментот што се однесуваат за 

конкретните машини во однос на заштита при работа а заради безбедно и 

непречено одвивање на процесот на производството. 

 

Член 4 

 Доколку работникот не се придржува на задолженијата во однос на 

машините утврдени во член 3 од овој правилник работодавецот има право и 

обврска 
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 -прво усно да го опомене работникот за прекршување на правилата 

утврдени во чл. 3 и да бара од работникот строго почитување и придржување на 

правилата. 

 -доколку работникот и понатаму ги прекршува правилата утврдени во 

чл.3 од овој правилник работодавецот ќе издаде  писмено предупредување 

пред откажување на договорот за вработување од лични причини до работникот 

согласно чл.73 од ЗРО во кое писмено ќе го предупреди работникот за 

неисполнувањето на обврските и можноста за отказ во случај на натамошни 

кршења на истите со рок на проверка од 30 дена.   

 -доколку работникот продолжи со неисполнувањето на обврските и 

кршењето на истите, и покрај тоа што на работникот му се обезбедени 

потребните услови за работа и му се дадени соодветни упатства и насоки во 

врска со работата и му е укажано дека работодавачот не е задоволен од начинот 

на извршување на раборните обврски – работодавачот ќе донесе одлука за 

откажување на договорот за вработување од лични причини на страната 

на работникот. 

 Во секој случај ако поведението на работникот е до таа мерка 

непримерно што тој прекршувајќи ги правилата и обврските определени во чл.3  

од овој правилник стори штета на средствата за работа кои му се доверени 

во врска со извршување на работните обврски, работодавачот ќе донесе одлука 

работникот да ја надомести штетата а ако работникот не постапи по одлуката 

во определен рок ќе поведе и судска постапка против работникот за 

надомест на штета.    

 
Член 5 

Работниот однос на работникот може да престане со отказ зарди кршење 
на работната дисциплина на работниот ред, ако се утврди оправадана причина 
сврзана за неговото однесување или ako причината е заснована на потребите на 
функционирањето на друштвото. 

                              Член 6 
Работникот писмено се известува, во вид на одлука со исполенти услови 

за престанок на работниот однос со отказ со или bez otkazen rok, заради 
кршење на рабoтната дисциплина и рабoтниот ред. 
 

                                                     Член 7 
Odlukata со кое се констатира дека се исполнети условите за престанок 

на работниот однос со отказ заради кршење на рабтната дисциплина и 
работниот ред застарува за три месеци од денот на дознавањето за кршење на 
работната дисциплина и работниот ред и за сторителот, односно во рок од 6 
месеци од денот кога е сторена повредата. 

 
                                                               Член 8 

Дали се исполнети условите за престанок на работниот однос со отказ 
поради кршење на работниот ред и дисциплина со одлука утврдuvа Генералниот 

извршен директор на друштвото. 
 

                                                    Член 9 
Ако Генералниот директор не може да утврди под кои околности и дали 

е сторено кршење на работниот ред и работната дисциплина, пред да донесе 



 4 

одлука за отказ, може да одлучи да го сослуша, работникот, при што утврдува 
дали се исполнети условите за престанок на работниот однос со отказ заради 
кршење на работната дисциплина и работниот ред. 

Активностите од претходниот став, односно сослушувањето на 
работникот во име на директорот може да го изврши и друго лице во друштвото 

назначено од генералниот извршен директор.  
Генералниот директор со оваа постапка му дава можност на работникот 

да се изјасни за изнесениете наводи и да приложи докази корисни за него, 
односно му овозможува да се брани за изнесените наводи. 

Ако работникот на кој му е уредно доставено покана не се odzve, 

одредбата од став 1 на овој член не се применува. 
 

                                                 Член 10 
Ако директорот утвrdi дeka ne се исполнети условите за престанок на 

работниот однос со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот 
ред, или дека постојат околностi што ја исклучуваат неговата одговорност или 
дека нема докази за кршење на работната дисциплина и работниот ред, донесува 

одлука so koja se zapira postapkata . 
 

                                                   Член 11 
Директорот утврдува дали се исполнети условите за престанок на 

работниот однос со отказ заради крешење на работанта дисциплина и работниот 
ред и ако утврди дека се исполнети условите за престанок на работниот однос 
со отказ заради кршење на работнатa дисциплинa и работниот ред, донесува 
одлука за престанок на работниот однос со отказ. 

 

                                                 Член 12 
Во зависност од степенот на одговорност на работникот, условите под 

кои е направена повредата на работните обврски, односно е кршен редот и 
дисциплината во друштвото, поранешната работа и однесување на работникот, 
тежината на работата и нејзините последици. dиректорот може отказот на 

работникот да го замени со парична казна, која не може да биде поголема од 
15% од месечната плата на работникот во траење од eden do шест месеци. 

Под месечна плата на работникот од претходниот месец се подразбира 
платата на работникот во месецот во кое одлуката ќе стане конечнa. 
 

Член 13 
Одлуката за престанок на работниот однос со отказ заради кршење на 

работната дисциплина и работниот ред на работникот му се врачува во писмена 
форма, со увод, диспозив, образложение и правна поука и потпис од стрна на 

Генералниот директор. 
 

Член 14 
Одлуката на работникот му се доставува непосредно на потпис или преку 

пошта со повратница. 
Ако работникот го одбие приемот на одлуката се закачува на огласната 

табла на друштвото и со истекот на 8 дена од објавувањето, се смета дека е 
извршена уредна достава. 
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Член 15 
Против одлуката на директорот за престанок на работниот однос со отказ 

поради кршење на работанта дисциплина и работниот ред, работникот има 
право на приговор до одборот на директори на друштвото во рок од 8 дена од 

денот на приемот. 
 

Член 16 
Ако работниот не е задоволен од одлкуката на Одборот на директори, 

или Одборот не доенсе одлука, може свoите права од работен однос да ги 
остварува пред надлежниот суд и инспекциските органи во постапка и рокови 
предвиден во законот за работни односи и колективните договори. 
 

Член 17 
Овие правила влегуваат во сила од денот на нивното донесување. 
 

 
Претседател на   

одбор на директори  
Љубомир Богоевски 


