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Врз основа на член 8-а став 1 алинеја 4 од Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 
31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16,142/16 и 67/17), а согласно 
член 20 став 1 алинеи 10  и 13 и член 18 став 1 алинеја 18 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 
13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), член 15 став 1 алинеја 17, член 39 став 1 алинеи 10 
и 13 и член 40 став 5 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, а согласно Заклучокот на Советот на 
Агенцијата бр.02-3552/2 од 11.08.2017 година, Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги на  28- та седница одржана на 11.08.2017 година, ја 
донесе следната: 

 
      
                                                                 О Д Л У К А 

за мирување на работен однос 
 
 

1. Работниот однос заснован согласно Договорот за вработување бр.04-2951/1 од 
16.04.2015 година, со Анекс  бр.1, бр.04-3470/1 од 15.05.2015 година, Анекс  бр.2, бр.04-
7182/1 од 28.12.2015 година и Анекс  бр.3, бр.04-7182/2 од 29.12.2015 година, на работникот 
Ирена Бојаџиевска, за работното место Помошник раководител на Сектор за координација 
и поддршка на работата на директорот и на Советот на Агенцијата, се става во мирување 
за период од 07.08.2017 година до завршување на изборите за избор на градоначалник 
или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и Градот 
Скопје, распишани согласно Решението за распишување на избори за членови на 
советите на општините и Советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и 
за градоначалник на Градот Скопје, бр.09-2482/1 од 6 август 2017 година („Службен 
Весник на Република Македонија“ бр.103/17), поради законска неможност од 
спроведување на постапка за откажување на договор за вработување со анекси, поради 
неоправдано изостанување на работникот од работа три последователни работни дена 
(04.08.2017 година, 07.08.2017 година и 08.08.2017 година). 

 
2. За време на мирувањето на работниот однос на работникот Ирена Бојаџиевска 

во Агенцијата му мируваат сите права и обврски, како и сите дадени овластувања од 
страна на Агенцијата, а работникот не смее да ги користи средствата, инвентарот и 
документацијата со кои бил задолжен за извршување на своите работни задачи во 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Во член 8-а став 1 алинеја 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16,142/16 и 67/17) е утврдено дека од денот 
на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на 
претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република 
Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од 
изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до 
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завршувањето на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно 
до конституирањето на советот на општините и Градот Скопје не може да се започне 
постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во 
државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во 
случаи на итни и неодложни работи. 

Претседателот на Собранието на Република Македонија на 06 август 2017 година 
донесе Решение за распишување на избори за членови на советите на општините и 
Советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на 
градот Скопје бр.09-2482/1 од 6 август 2017 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.103/17) со кое е утврдено дека изборите ќе се одржат на 15.10.2017 
година. 

Со Решение бр.04-3004/2 од 04.07.2017 година на работникот Ирена Бојаџиевска му 
беше определен годишен одмор за 2017-та година во вкупно времетраење од 25 (дваесет 
и пет) работни денови. Првиот дел од годишниот одмор за 2017-та година, согласно 
поднесеното Барање бр.04-3004/1 од 30.06.2017 година, беше одлучено работникот да го 
користи во периодот од 03.07.2017 година заклучно со 03.08.2017 година или вкупно 23 
(дваесет и три) работни денови. Следствено на наведеното, работникот бил должен да се 
јави на работа на 04.08.2017 година.  

Работникот Ирена Бојаџиевска на 04.08.2017 година, по електронски пат до 
Агенцијата испрати Барање бр.04-3488/1, за користење неплатено отсуство за период од 
3 (три) месеци, односно од 07.08.2017 година до 07.11.2017 година. Цитираното барање 
беше одбиено од страна на Агенцијата со Решение, бр.04-3488/2 од 08.08.2017 година.  

Во меѓувреме, по пат на електронска пошта од страна на непосредниот 
раководител на работникот -  Раководителот на Секторот за координација и поддршка на 
работата на директорот и на Советот на Агенцијата – Шеф на кабинет, до Раководителот 
на Секторот за правни и економско – финансиски работи, на 04.08.2017 година, 
07.08.2017 година и 08.08.2017 година, беа испратени известувања дека работникот 
Ирена Бојаџиевска, во предметните денови не дошол на работа и не испратил 
известување дека нема да дојде на работа, што значи дека работникот неоправдано 
изостанал од работа три последователни работни дена. Исто така, именуваниот работник 
не се јави на работа ниту по изминувањето на трите последователни работни дена, 
започнувајќи од 09.08.2017 година заклучно до 11.08.2017 година, односно до моментот 
на одржување на 28-та седница на Советот на Агенцијата одржана на 11.08.2017 година.     

Неоправданото отсуство на работникот, може да се утврди и од увидот во 
Прегледот на вработени од електронската евиденција за полното работно време за 
периодот од 04.08.2017 година заклучно со 11.08.2017 година. 
           Имајќи ги предвид одредбите од Изборниот законик, односно член 8-а став 1 
алинеја 4, Советот на Агенцијата одлучи работниот однос заснован согласно Договорот 
за вработување бр.04-2951/1 од 16.04.2015 година, со Анекс  бр.1, бр.04-3470/1 од 
15.05.2015 година, Анекс  бр.2, бр.04-7182/1 од 28.12.2015 година и Анекс  бр.3, бр.04-7182/2 
од 29.12.2015 година, на работникот Ирена Бојаџиевска, за работното место Помошник 
раководител на Секторот за координација и поддршка на работата на директорот и на 
Советот на Агенцијата, да ѝ се стави во мирување за период од 07.08.2017 година до 
завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до 
конституирањето на советот на општините и Градот Скопје, распишани согласно 
Решението за распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на 
Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје, 
бр.09-2482/1 од 6 август 2017 година („Службен Весник на Република Македонија“ 
бр.103/17), поради законска неможност од спроведување на постапка за откажување на 
договор за вработување со анекси, поради неоправдано изостанување на работникот од 
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работа три последователни работни дена (04.08.2017 година, 07.08.2017 година и 
08.08.2017 година). 
             За време на мирувањето на работниот однос на работникот Ирена Бојаџиевска во 
Агенцијата, се одлучи да му мируваат сите права и обврски, како и сите дадени 
овластувања од страна на Агенцијата, а работникот не смее да ги користи средствата, 
инвентарот и документацијата со кои бил задолжен за извршување на своите работни 
задачи во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
Врз основа наведеното одлучено е како во диспозитивот на оваа Одлука. 

 
 

        Бр. 04-3609/1 
        11.08.2017 година 
         С к о п ј е 

 
Агенција за аудио и   

аудиовизуелни медиумски услуги, 
Претседател на Советот, 

 
      Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 
 

Правна поука: Против одлуката за мирување на работниот однос работникот има право на 
приговор до Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во рок од осум 
дена од добивањето на одлуката за мирување на работниот однос.  
 
 

Доставено до: 
 

           -  Директорот на Агенцијата; 
-   Работникот; 

           -   Агенција за вработување на Република Македонија – Центар за вработување на Град  
Скопје; 

-   Синдикална организација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги; 
 -   Сектор за правни и економско-финансиски работи; 

-    Сектор за информатичка поддршка и општи работи – Архивата. 

 


