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Во овој напис ќе се осврнеме на Законот за практикантство и 

можностите кои ги нуди за младите лица и работодавачите. 

1. Закон за практиканство 

Со овој закон се уредува постапката и условите за остварување на 

практикантство, правата и обврските на практикантот и на работодавачот кај кој се 

реализира практикантската работа, договорот за практикантска работа и 

евиденцијата на практикантска работа. 

Согласно овој Закон „Практиканство” е работна активност којашто 

вклучува компонента на работа преку учење и здобивање на практични 

работни вештини, која се реализира во ограничен временски период, со цел 

стекнување на практично и професионално искуство, за да се подобри 

вработливоста и да се помогне преминот кон редовно вработување.  

Особно важно е да напоменеме дека под поимот „практикантството“ не 

се подразбира вршење на приправнички стаж, волонтерски стаж и пробна 

работа согласно со Законот за работните односи, како и обука, 

преквалификација и доквалификација согласно со Законот за вработувањето 

и осигурување во случај на невработеност. 

Исто така треба да се направи јасна разлика меѓу дефинициите од член 

12, став 1, точка 14 од Законот за данок на личен доход каде надоместок за 

практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина 

најмногу до 8.000 денари месечно е наведен како надоместок за кој не се плаќа 

ДЛД. Кај ЗДЛД се мисли на ученици и студенти упатени на практична обука од 

соодветни образовни институции во кои се образуваат. 

Практикантската работа подрзабира ограничен период поминат на 

пракса на практикант кај одреден работодавач, при што практикант може да е 

секое физичко лице кое врши практикантска работа кај работодавач со цел да 

се стекне со практични знаења и вештини што ќе му помогнат да ја подобри 

вработливоста на пазарот на трудот кое е државјанин на Македонија и кое ги 
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исполнува условите утврдени со овој закон, додека работодавач подразбира 

правно или физичко лице, како и друг субјект (орган на државна власт, орган 

на единица на локалната самоуправа, подружница на странско друштво, 

дипломатско и конзуларно претставништво), кој вработува работници врз 

основа на договор за вработување.  

Важна улога во практиканството игра менторот – лице вработено кај 

работодавачот кое е задолжено за организирање на практикантската работа и 

следење на напредокот на практикантот и кое го осигура остварувањето на 

целите за учење за време на практикантската работа. 

1.1. Услови за вршење на практикантска работа 

Практикантот согласно со овој закон треба да ги исполнува следниве услови: 

• да не е во работен однос, 

• да не е постар од 34 години и 

• да има завршено најмалку основно образование.  

1.2. Обврска за огласување на потребата од практикант  

Потребата од практикант работодавачот ја обезбедува по пат на јавен оглас 

објавен на својата интернет страница и/или на интернет страницата на 

Агенцијата за вработување или друг јавен медиум, којшто содржи 

информации за условите за практикантската работа.  

Во органите на државната власт и органите на единиците на локалната 

самоуправа при ангажирање на практиканти, се применува начелото на соодветна 

и правична застапеност на припадниците на заедниците и родово балансирано 

учество.  

1.3. Траење на практикантската работа 

Периодот на траење на практикантска работа кај еден работодавач може да 

изнесува до шест месеци. Кај ист работодавач практикантска работа може да 

се врши само еднаш од исто лице. 
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1.4. Број на ангажирани практиканти кај еден работодавач 

Максималниот број на практиканти кои можат да реализираат практикантска 

работа кај еден работодавач во исто време, се определува според бројот на 

вработени на неопределено време на денот на пријавување на практикантот кај 

работодавачот и тоа:  

• од 1 до 5 вработени – еден практикант,  

• од 6 до 10 вработени – до два практиканта,  

• од 11 до 50 вработени – до четири практиканти,  

• од 51 до 150 вработени – до осум практиканти,  

• од 151 до 250 вработени – до 15 практиканти,  

• од 251 до 500 вработени – до 30 практиканти и  

• над 500 вработени – до 50 практиканти.  

Агенцијата за вработување еднаш месечно доставува податоци до 

Државниот инспекторат за труд за работодавачите кои имаат пријавено 

практиканти. 

1.5. Висина на надоместок за практикантска работа 

Практикантот за време на практикантската работа кај работодавачот има 

право на месечен надоместок кој се исплаќа од страна на работодавачот.  

Висината на месечниот надоместок се утврдува во нето износ за полно 

работно време во зависност од времетраењето на периодот на практикантската 

работа и тоа:  

• од 42% до 74% од минималната нето плата, утврдена согласно со закон, 

за практикантска работа до три месеци и  

• во висина на минималната нето плата утврдена согласно со закон, за 

практикантската работа над три месеци, сметано од четвртиот месец.  

Доколку практикантската работа, согласно со договорот за практикантската 

работа, се реализира во период пократок од полното работно време, надоместокот 
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за практикантската работа ќе се пресметува пропорционално на времето поминато 

на практикантската работа.  

Во случај на отсуство од работа по кој било основ, освен одмор за време на 

работа и празници утврдени со закон, надоместокот се исплаќа пропорционално на 

времето поминато на практикантската работа.  

Надоместокот за практикантската работа на практикантот, работодавачот е 

должен да го исплати најдоцна до 15 во тековниот месец за претходниот месец.  

1.6. Висина на придонесите од задолжително социјално 

осигурување и пресметка на ДЛД 

Согласно член 8, став 1, точка 1-а од Законот за придонеси од 

задолжително социјално осигурување, обврзник за плаќање на придонес врз 

основа на инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на 

работа или професионална болест (ПИТ) е лице на практикантска работа. 

Понатаму, член 11 од Законот ги опфаќа практикантите како обврзници 

за плаќање на дополнителен придонес за задолжително здравствено 

осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување 

(ДЗО). 

Согласно член 13, став 1, точка 1 од истиот Закон, обврзник за 

пресметка и уплата на придонесите е работодавачот, додека според член 14, 

став 1, точка 14, основа за пресметка на износот на придонесите е 50% од 

просечно исплатената плата во Македонија објавена во јануари во тековната 

година. 

Стапката на придонесите согласно член 25, став 1, точка 2 и точка 7 од 

Законот изнесува 4% (ПИТ) односно 0,5% (ДЗО). 

Од аспект на ДЛД, надоместокот за практикантска работа е доход од 

работа па се оданочува соодветно на тоа (член 15, став 1, точка 17). Според 

член 16, став 1, точка 14 основа за пресметување на данокот на доход од 
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работа претставува износот на надоместокот за практикантска работа 

намален за придонесот врз основа на инвалидност и телесно оштетување 

причинето со повреда на работа или професионална болест и 

дополнителениот придонес за задолжително здравствено осигурување за 

случај на повреда на работа  

1.7. Начин на пополнување на МПИН пресметка од страна на 

работодавач 

За пресметување и плаќање на надоместокот за практикантска работа, 

потребно е да ја преземете новата верзија МПИН клиентски софтвер. 

Пополнувањето на МПИН пресметката од страна на работодавач за 

лица на практикантска работа, се поднесува на следниот начин: 

Во полето 1.3. вид на обврска се пополнува шифрата 399, додека во 

полето 1.4 вид на обврзник се пополнува шифра 110/111/112 во зависност од 

видот на обврзник правно лице или самовработено лице.  

Износот на плата во вкупен износ треба да биде еднаков на износот за 

нето плата, односно бруто еднакво на нето. 

Се пресметува придонес за инвалидност и телесно оштетување 

причинето со повреда на работа или професионална болест по стапка од 4%, 

(поле 3.15) и доплата на придонес до најниска основица (поле 3.16), 

дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај 

на повреда на работа и професионално заболување по стапка од 0,5% (поле 

3.42) и доплата на придонес за задолжително здравствено осигурување до 

најниска основица (поле 3.43) и данок на личен доход (поле 3.46). 

Во поле 3.17 потребно е да се внесе шифрата за вид на стаж 2222 – лице 

практикант. Доколку практикантот не работи цел месец во тој случај се 

пополнуваат календарски денови и часови согласно деновите и часовите 

поминати на практиканска работа, како и полињата 3.27 или 3.28 и полето 3.29 

за означување на почетокот/престанокот на практикантската работа. 
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Доколку во месецот имате поднесена и исплатена МПИН пресметка со 

вид на обврзник (110,111,112) и вид на обврска 399 и имате потреба од 

корекција на податоците во наведената пресметка, во тој случај исправката 

на податоците се врши со поднесување на пресметка со користење на шифра 

за вид на обврзник (110,111,112) и шифра за вид на обврска 393. 

Со поднесување на пресметките, работодавачот ќе добие налог ПП 53 

за плаќање на придонесите и исплата на надоместок (нето) за работно 

ангажирање на лицата практиканти. 

1.8. Пресметка за надомест за практикантска работа 

 

Минимална нето плата ден 14.934

Договорен нето надомест за прв месец ден 7.467 50% 3.31 во МПИН

Данок на личен доход ден 830 3.46 во МПИН

Минимална основа за придонеси ден 18.009

50% од просечна бруто плата 

објавена во јануари

Минимален износ на придонес за ПИО ден 720 4%

Минимален износ на придонес за ЗО ден 90 0,50%

Коефициент за пресметка на бруто 1,04712 ((4,5)/(100-4,5))+1

Бруто I надоместо за практиканот ден 8.297 Нето + ДЛД

Пресметана основа за придонеси ден 9.107

Поголемото меѓу Кофеициентот 

* Бруто I и Нето надоместот + 

ДЛД + минималните придонеси

Пресметан придонес за ПИО ден 364 3.15 во МПИН

Пресметан придонес за ЗО ден 46 3.42 во МПИН

Доплата до минимален придонес за ПИО ден 356 3.16 во МПИН

Доплата до минимален придонес за ЗО ден 44 3.43 во МПИН

Бруто надомест за први 3 месеци ден 9.107 3.17, 3.13, 3.14 во МПИН

Пресметка за надомест за практиканство 50% со податоци достапни во јули 2020



 

9 
 

 

Минимална нето плата ден 14.934

Договорен нето надомест за 2 и 3 месеци ден 11.051 74% 3.31 во МПИН

Данок на личен доход ден 1.228 3.46 во МПИН

Минимална основа за придонеси ден 18.009

50% од просечна бруто плата 

објавена во јануари

Минимален износ на придонес за ПИО ден 720 4%

Минимален износ на придонес за ЗО ден 90 0,50%

Коефициент за пресметка на бруто 1,04712

Бруто I надоместо за практиканот ден 12.279

Пресметана основа за придонеси ден 13.089

Поголемото меѓу Кофеициентот 

* Бруто I и Нето надоместот + 

ДЛД + минималните придонеси

Пресметан придонес за ПИО ден 524 3.15 во МПИН

Пресметан придонес за ЗО ден 65 3.42 во МПИН

Доплата до минимален придонес за ПИО ден 196 3.16 во МПИН

Доплата до минимален придонес за ЗО ден 25 3.43 во МПИН

Бруто надомест за први 3 месеци ден 13.089 3.17, 3.13, 3.14 во МПИН

Пресметка за надомест за практиканство 74% со податоци достапни во јули 2020
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1.9. Права и обврски на практикантот 

Практикантот, пред започнување на практикантската работа треба да се 

информира за правата за време на вршењето на практикантската работа и 

тоа: 

• во писмена форма да го добие описот на целите, задачите и процесот на 

практикантството, пред да го склучи договорот за практикантска работа,  

• да биде запознаен со условите за работа и опасностите поврзани со 

работата за време на практикантството, пред започнување на истото,  

• да биде запознаен со општите акти на работодавачот,  

• на дневен и неделен одмор исто како вработените кај работодавачот 

согласно со општите прописи за работните односи,  

Минимална нето плата ден 14.934

Договорен нето надомест за 4, 5 и 6 месец ден 14.934 100% 3.31 во МПИН

Данок на личен доход ден 1.659 3.46 во МПИН

Минимална основа за придонеси ден 18.009

50% од просечна бруто плата 

објавена во јануари

Минимален износ на придонес за ПИО ден 720 4%

Минимален износ на придонес за ЗО ден 90 0,50%

Коефициент за пресметка на бруто 1,04712

Бруто I надоместо за практиканот ден 16.593

Пресметана основа за придонеси ден 17.404

Поголемото меѓу Кофеициентот * 

Бруто I и Нето надоместот + ДЛД 

+ минималните придонеси

Пресметан придонес за ПИО ден 696 3.15 во МПИН

Пресметан придонес за ЗО ден 87 3.42 во МПИН

Доплата до минимален придонес за ПИО ден 24 3.16 во МПИН

Доплата до минимален придонес за ЗО ден 3 3.43 во МПИН

Бруто надомест за први 3 месеци ден 17.404 3.17, 3.13, 3.14 во МПИН

Пресметка за надомест за практиканство 100% со податоци достапни во јули 2020
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• на платен одмор во траење од два работни дена месечно, доколку работи со 

полно работно време или еден работен ден месечно доколку работи со 

неполно работно време,  

• на надоместок за практикантска работа во претходно утврдена висина и  

• надоместок на трошоци за службени патувања и други надоместоци кои 

настанале за потребите на вршење на практикантската работа. 

Практикантот за време на практикантската работа е должен да:  

• потпише договор за практикантска работа со работодавачот, пред 

започнувањето со практикантската работа,  

• работи согласно со закон, договорот за практикантска работа и општите акти 

на работодавачот со кои претходно е запознаен,  

• учествува во обуката и посветено да работи на доверените задачи,  

• користи средства за заштита при работа, согласно со прописите за 

безбедност и здравје при работа,  

• го извести работодавачот за болест или други причини за привремена или 

трајна спреченост за вршење на практикантската работа,  

• ги чува доверливите податоци, односно класифицираните информации на 

работодавачот, со кои е запознаен во текот на практикантската работа и  

• го извести работодавачот за штетни последици за кои е запознаен дека 

можат да настанат за него, за трети лица или за работодавачот.  

Практикантот кој за време на вршењето на практикантската работа намерно 

или поради крајно невнимание, го оштети имотот на работодавачот е должен да му 

ја надомести штетата на работодавачот согласно со одредбите на Законот за 

облигационите односи. 

1.10. Права и обврски на работодавачот 

Работодавачот е должен:  



 

12 
 

• да го објави јавениот оглас за практикантска работа на својата интернет 

страница и/или на интернет страницата на Агенцијата за вработување или 

друг јавен медиум,  

• да ги утврди очекуваните цели за ангажирање на практикантот, задачите и 

процесот на практикантската работа, кои треба да бидат јавно достапни на 

заинтересираните кандидати во огласот за практикантска работа,  

• да потпише договор за практикантска работа со избраниот кандидат, 

• да изврши пријава на практикантот, најмалку еден ден, пред започнување на 

вршење на практикантската работа и одјава во рок од осум дена по 

завршување на практикантската работа, односно по престанокот на 

договорот за практикантска работа, во Агенцијата за вработување,  

• да обезбеди одговорно лице и ментор за континуиран надзор на 

практикантот, кој ќе ја организира практикантската работа, ќе го следи 

напредокот на практикантот и ќе осигура остварување на целите за учење и 

практикантство,  

• да обезбеди надзор над работата на практикантот од страна на менторот и 

да не дозволи самостојно работење на практикантот,  

• да обезбеди оптимални услови за работа и материјали и средства за 

извршување на практикантската работа,  

• да му издаде на практикантот потврда за стекнатите знаења, вештини и 

компетенции, како и опис на практикантската работа и нејзиното 

времетраење, во рок од осум работни дена од завршување на 

практикантската работа,  

• редовно да му го исплаќа надоместокот утврден во договорот за 

практикантска работа,  

• да плати данок на личен доход на исплатениот износ на надоместокот,  

• да обезбеди средства за заштита при работа, доколку за работното место на 

кое се врши практикантската работа е пропишано да се користат,  

• да обезбеди тајност на личните податоци и заштита на приватноста на 

практикантот и  

• да плати придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување 

причинето со повреда на работа или професионална болест и дополнителен 
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придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на 

работа и професионално заболување.  

Работодавачот не може на практикантот да му наплаќа трошоци за обука, 

трошоци за превоз, работни материјали и други трошоци поврзани со вршењето на 

практикантската работа и не може да му наложи на практикантот да работи задачи 

кои не се опишани во договорот за практикантска работа.  

1.11. Договор за практикантска работа 

Односите, правата и обврските помеѓу практикантот и работодавачот се 

регулираат со договор за практикантска работа.  

Работодавачот е должен да го склучи договорот за практикантска 

работа со практикантот во писмена форма, кој треба да биде потпишан од 

двете страни, пред започнувањето на практикантската работа (договорот за 

практикантска работа за лице помладо од 18 години го потпишуваат 

практикантот, неговиот родител/старател и работодавачот). 

Договорот за практикантска работа може да биде потпишан на полно 

работно време или неполно работно време, согласно со потребите и волјата 

на договорните страни.  

Особено е важно да се потенцира тоа што договор за практикантска 

работа не може да се склучи за вршење на работи и задачи за конкретно 

постојно работно место, за кое може да се склучи договор за вработување, 

односно практикантот не може да обавува редовни работни обврски.  

Исто така, договор за практиканска работа не може да се склучи со лице 

кое претходно било вработено кај ист работодавач или друг работодавач за 

работно место со исти или слични работни задачи како практиканска работа 

и работниот однос да траел не помалку од три месеци. 

Со склучување на договорот за практикантска работа, практикантот не 

ги губи правата по основ на невработеност, согласно со прописите од областа 

на вработувањето и осигурување во случај на невработеност и правата 



 

14 
 

пропишани по основ на социјална заштита, утврдени согласно со прописите 

од областа на социјалната заштита. 

Договорот за практикантска работа престанува:  

• со истекот на рокот за кој е склучен договорот,  

• со спогодбено раскинување,  

• при намалување на бројот на вработени лица на неопределено време кај 

работодавачот за време на ангажирани практиканти, доколку не го 

надополни бројот на вработени во рок од 15 дена од денот на намалување 

на бројот на вработени, освен во случаите на смрт или пензионирање на 

вработено лице или  

• со вработување на практикантот.  

Практикантот може да го раскине договорот пред да истече времето за 

кое е склучен, со писмена изјава без обврска за наведување на причината за 

раскинување на договорот, освен во случај кога раскинувањето може да 

предизвика штетни последици во работењето на работодавачот или на трети 

лица. 

Работодавачот може да го раскине договорот за практикантска работа:  

• со престанување на потребните услови за практикантска работа,  

• кога ќе констатира дека практикантот не ги исполнува договорените 

обврски или  

• со вработување на практикантот.  

Договорот за практикантска работа може да се раскине во рок од 

најмалку пет дена од доставување на писмената изјава за раскинување од 

едната договорна страна до другата договорна страна. 
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1.12. Пример Договор за практиканство 

Договор за практиканткса работа 

Склучен меѓу 

1. Лицето Миле Милевски со ЕМБГ 1111111111111, дипломиран економист со 
адреса ул. Македонија бр. 10, во својство на практикант и 

2. Трговското друштво ТргоКомпани ДОО со ЕМБС 555555 на адреса бул. Ј. 
Сандански 50 во својство на работодавач 

Член 1 

Со овој договор се регулира практикантската работа на практикантот кај 

работодавачот. 

Член 2 

Времетраењето на овој договор е 6 месеци и истиот започнува да се применува од 

1.10.2019. 

Член 3 

Работните задачи кои ќе ги врши практикантот вклучуваат пополнување на налози 

за плаќање, архивирање на документација, подготовка на испратници, магацинска работа, 

благајничко работење, подготовка на ПЛТ обрасци како и останати поврзани работни 

активности. 

Еден дел од работните активности практикантот ќе ги извршува во софтверот за 

деловно работење на работодавачот. 

Целта на извршување на работните активности е стекнување на основно работно 

искуство, запознавање со работните оперативни процеси на работодавачот и стекнување 

на практични вештини за исполнување на секојдневни работни задачи кои се вообичаени 

за дејноста на работодавачот. 

При извршување на работните задачи на практикантот во својство на ментор ќе му 

помага лицето Трпе Трпевски, вработено кај работодавачот во редовен работен однос.  
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Член 4 

Работното време во кое практикантот ќе ги исполнува работните задачи е 8:30 до 

16:30 часот, секој работен ден, во просториите на работодавачот. 

Практикантот има право да користи пауза во траење од половина час на ден, во 

термин од денот во договор со менторот. 

Член 5 

Месечниот нето надомест кој работодавачот се обврзува да му гу исплаќа на 

практикантот изнесува 60% од минималната законска нето плата за работата во првиот 

месец, 80% од минималната законска нето плата за работата во вториот и третиот месец 

и 100% од минималната законска нето плата за работата во четвртиот, петтиот и шестиот 

месец. 

Работодавачот се обврзува да ги подмири и сите дополнителни законски пропишани 

даноци, придонеси и останати давачки кои произлегуваат од претходниот став. 

Член 6 

Сите податоци до кои ќе дојде практикантот за време на извршување на работните 

задачи кај работодавачот имаат својство на деловна тајна и практикантот не смее да ги 

споделува со лица надвор од работните простории на работодавачот. 

Практикантот не смее да понесе никаков имот на работодавачот кој ќе го користи за 

извршување на работните задачи надвор од работните простории на работодавачот. 

Член 7 

Работодавачот се обврзува на практикантот да му издаде потврда за извршената 

практикантска работа, согласно со законските одредби. 

Практикант 

____________________. 

Скопје, дата: _______ Работодавач 

____________________. 
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1.13. Прекршочни одредби 

Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице, ако:  

• склучи договор за практикантска работа со практикант кој не ги исполнува 

условите утврдени со одредбите од овој закон,  

• обезбеди практикант за своите потреби без јавен оглас со предвидената 

содржина со одредбите од овој закон или органите на државната власт или 

единиците на локалната самоуправа не ја почитуваат соодветната и 

правична застапеност на припадниците на заедниците и родово балансирано 

учество,  

• склучи договор за практикантска работа за времетраење на практикантската 

работа спротивно на одредбите од овој закон или дозволи практикантска 

работа повеќе пати со исто лице,  

• ангажира поголем број на прантиканти од бројот утврден со одредбите на 

овој закон,  

• не му обезбеди на практикантот право на месечен надоместок и не исплати 

месечен надоместок на практикантот во нето износ за полно работно време 

за извршена практикантска работа или пократко од полното работно време 

согласно со одредбите од овој закон,  

• не му исплати пропорционален дел како надоместок за вршење на 

практикантска работа во случај на отсуство од работа по било кој основ освен 

одмор или не го исплати надоместокот до 15 во тековниот месец за 

претходниот месец,  

• пред склучување на договорот за практикантска работа писмено не направи 

и даде на практикантот опис на целите, задачите и процесот на 

практикантството, не го запознае со условите за работа и опасностите 

поврзани со работата или општите акти на работодавачот,  

• не му обезбеди на практикантот дневен и неделен и платен одмор, не му 

обезбеди и исплати надоместок или не му исплати надоместок на трошоци 

согласно со овој закон, 
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• не објави јавен оглас за потребата од практикантство на својата интернет 

страница или на интернет страницата на Агенцијата за вработување или друг 

јавен медиум,  

• не ги утврди целите за ангажирање, задачите и процесот на практикантска 

работа,  

• не потпише договор за практикантска работа со избраниот кандидат, не 

изврши пријава на практикантот и одјава во дадениот рок, не обезбеди 

одговорно лице-ментор за континуиран надзор на практикантот или дозволи 

самостојно работење на практикантот спротивно на одредбите од овој закон  

• не му обезбеди на практикантот услови и средства за работа, не му даде 

потврда за стекнатите знаења, вештини и компетенции во утврдениот рок, 

редовно не му исплаќа надоместок согласно со договорот, не исплати данок 

на личен доход согласно со закон, не обезбеди сретства за заштита при 

работа, тајност на личните податоци и заштита на приватноста, не плати 

придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување причинето со 

повреда на работа или професионална болест и дополнителен придонес за 

задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и 

професионално заболување,  

• му наплати на практикантот трошоци за обука, трошоци за превоз, за работни 

материјали и други трошоци поврзани со вршење на практикантската работа  

• овозможи практикантска работа без договор за практикантска работа во 

писмена форма, овозможи практикантство на лице помладо од 18 години со 

договор за практикантска работа непотпишан од практикантот и родител или 

старател, овозможи со договор за практикантска работа да се замени 

постојно работно место  

• потпише договор за практикантска работа со содржина спротивна на 

одредбите од овој закон,  

• не ја прими писмената изјава за раскинување на договорот за практикантска 

работа, не го раскине договорот за практикантска работа во дадениот рок, го 

раскине договорот за практикантска работа спротивно на овој закон и  

• неправилно води или не води евиденција на работните часови на 

практикантот. 
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Подготвил: Благоја Грозданов  

Скопје, јули 2020 


