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Од областа на Работни односи 
ФОРМА И СОДРЖИНА НА ДОГОВОРОТ ЗА 
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Форма и содржина на Договорот за вработување 

Законот за работни односи како посебен закон за регулирање на правата и обврските од работниот 
однос, во глава II член од 13 до 21 го третира Договорот за вработување како основ за засновање 
на работен однос. Иако тоа не е експлицитно наведено во Законот за работни односи, од природата 
на Договорот за вработување несомнено произлегува дека станува збор за облигационен акт по 
содржина и смисла.  

Оттука, почитувајќи ги спецификите и ограничувањата поставени во Законот за работни односи, 
договорните страни (работникот и работодавачот) би требало да имаат слобода на договарање 
на детали во содржината на договорот на основа можностите кои им ги дава Законот за 
облигационите односи. 

За жал, во пракса работодавачите и работниците се соочуваат со правна несигурност во однос на 
тоа дали нивниот Договор за вработување е соодветен по содржина, односно дали не се 
пропуштени задолжителни одредби или (почесто), дали  се издржани одредбите кои содржински 
и терминолошки отстапуваат од некој стандарден/вообичаен шаблон. 

Треба да се има предвид дека договарачите, значи двете страни заедно, понекогаш заради 
спецификите на работата или на личните видувања и желби, се согласни да дефинираат 
определени нетипични права и обврски, кои договори, покрај задолжителните елементи, ги 
содржат и другите детали кои се круцијални за потпишувањето на специфичен договор за 
вработување.  

Колективните договори како можност за додефинирање на вакви работи не се практични, бидејќи 
треба да се исполнети низа претпоставки за нивно склучување, а истовремено со нив може да се 
дорегулираат односи кои единствено ќе бидат над минималното пропишано ниво, но само во полза 
на работникот. 

Работодавачите и работниците се среќаваат со правна несигурност, кога станува збор за правната 
валидност на содржината на посложените договори за вработување, поради различното толкување 
на определени односи во пракса од самите договорни странки, од инспекторатот и од судовите. 

Поради оваа ригидност на Законот за работните односи, имаме два случаи на постапување на 
договорните страни: 

- Договарачите се воздржуваат од склучување на специфични договори за вработување, 
поради што нивниот однос не е дефиниран до крај; или  

- Договарачите договараат одредби кои во случај на спор, од страна на инспекторатот или 
судовите нееднакво се интерпретираат или во најлош случај се сметаат за ништовни. 

Како последица на претходното се поднесуваат материјални последици, дел од договорите со 
работници со посебни референтни знаења не се склучуваат или се троши енергија, време и средства 
на решавање на спорни прашања.  



 

 

 

 

 

 

 

Со наведениот проблем се соочуваат сите работодавачи во Македонија, без разлика на секторот на 
кој припаѓа нивната деловна активност. Проблемот е од исклучителна практична природа. 
Специфичните знаења и вештини, специфичните потреби на знаења, вештини или број на 
вработени, посебната динамика и објективна условеност на работните процеси бараат специфични 
договарања, но не е до крај јасно (освен во некоја правна срж на пропишаното во Законот за 
работни односи) дали слободата на договарање може да дојде до израз без опасност. 

Државни институции кои се директно надлежни за решавање на идентификуваниот проблем се: 

1. Министерството за труд и социјална политика  
2. Државен инспекторат за труд 

Ресорното министерство е надлежно за спроведување на Законот за работни односи и во случај на 
потреба може да даде мислење за определен негов сегмент. Истовремено министерството е и 
овластен предлагач за измени и дополнувања на Законот. 

Државниот инспекторат има улога на контрола на примената на Законот за работни односи и 
придружните прописи кои се однесуваат на работниот однос, со исклучок на прописи кои го 
засегаат работниот однос или се во врска со истиот, но се уредени со закон или пропис за кој е 
надлежен друг ресор на извршната власт. 

Не постои универзално решение за конкретната проблематика. Конкретните решенија во различни 
национални законодавства зависат од правниот систем во смисла на негова историска генеза од 
која потекнува, а зависат и од формално правната устроеност и поделбата на ресорите и 
надлежностите. Во принцип станува збор за два основи модели, поточно стриктна регулираност или 
дерегулираност. Кога станува збор за дерегулираност всушност се мисли на поставен задолжителен 
минимум на содржина на договорот, а максимална слобода на договарање во рамки на слободно 
изразена волја (се разбира и ова во со закон допуштени рамки). 

Придобивка која ќе произлезе со разрешување на овде споменатиот проблем ќе биде зголемена 
правна сигурност и на страната на работодавачот и на страната на работникот со можност за 
прецизно и слободно договарање на рамноправна основа со што ќе се зголеми конкурентноста на 
пазарот на трудот уште на самиот почеток пред засновањето на правниот однос. Ова ќе резултира 
и со поголем квалитет на правата на двете страни. 

Решавањето на предметниот проблем ќе резултира со зголемена правна сигурност и директно 
намалување на бројот на спорови помеѓу работодавачите и работниците што помеѓу другото ќе има 
и ефект на намалена потреба од инспекциски надзор и судски постапки. Со ова државата ќе 
заштеди значителни финансиски и ресурси во смисол на кадар и потрошено време 

ПРЕДЛОГ:Се предлага внесување и дополнување одредбите во Законот за работни односи, кои ќе 
ги содржат следните елементи:  



 

 

 

 

 

 

 

- задолжителната содржина на договорот за вработување  
- таксативно ќе ги именуваат забраните односно ограничувањата за договарање помеѓу 

страните, но дополнително 
- експлицитна одредба дека двете страни можат слободно да се договорат за било какво 

решение од нивниот меѓусебен однос, се додека не се во колизија со предметниот закон 
или останатата позитивна легислатива во државата. 

На овој начин слободата на договарањето како кај другите приватни односи ќе биде востановено 
на принцип на рамноправност на двете страни. 


