
 

 
 

 

1 
 

 

 

 

 

Policy Position Papers 

Од областа на Работни односи 
Член 63 од Законот за работните односи – издавање на  
потврда за видот на работата која работникот ја вршел 
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Формулар за предлог политики -  Policy Position Papers 
 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – 
Партнерство за подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки 
институционални политики, како и за подобрување на конкурентноста и правната 

усогласеност на компаниите  
 

Датум: 
 
 
 

Поднесено од: 
 
 
 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 
Position Papers): 
 

Член 63 од Законот за работните односи – издавање на  
потврда за видот на работата која работникот ја вршел 

 

 
Овој ИДЕНТИФИКУВАН ПРОБЛЕМ (ПИРН) е релевантен за подобрување на регулативата во 
(заокружи): 
 

Сектор - Земјоделство;     Сектор – Градежништво;     Сектор - Туризам;     Сектор - 
Текстил;     Сектор – ИКТ   ;     Сите  Сектори 

 

Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ  Policy Position Papers– За кои проблеми е 
потребно решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: моментални 
околности, конкретно  идентификување на проблеми) 

Законот за работни односи во член 63, став 1 предвидува обврска за работодавачот при 
престанок на работниот однос на работникот да му издаде потврда за видот на работата што ја 
вршел. Член 63, став 2 утврдува дека работодавачот во потврдата која ќе ја издаде не смее да 
наведе било каков податок кој што на работникот ќе му го отежне наоѓањето на нова работа.  

Првенствено, член 63 е премногу општо формулиран и во таа насока предмет на произволни 
толкувања и претпоставувања кој е тој податок кој не би му го отежнал склучувањето на 
новиот договор за вработување на работникот, а понатаму истиот во целост не ги исполнува 
целите за кои постои односно реално да даде приказ на работењето и задачите на работникот. 

Согласно моменталната состојба на пазарот на труд во Република Македонија, работодавачите 
се соочуваат со недостаток од кадар воопшто, а уште повеќе недостаток од кадар кој е 
квалификуван и соодветен на бараните побарувања на пазарот на трудот. Во оваа насока, 
потврда која би се издавала на работникот би помогнала на работодавачите да им прикаже 
соодветен профил на работникот, а истото би послужило и на самиот работник, притоа имајќи 
во предвид слобода да се наведат реалните активности, а уште повеќе компетенции и 
квалификации на работникот.  

Постоечката одредба овозможува работодавачите на пазарот на трудот да се ускратени од 
можноста да добијат информација за работникот од претходниот работодавач која може да 
биде важна за склучување или несклучување на договор за вработување. 
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Истовремено работодавачите се ускратуваат и од релевантна информација за причините на 
престанок на работниот однос кај претходниот работодавач. Во пазарни услови 
работодавачите не отпуштаат од работа квалитетни вработени, но истовремено и не 
вработуваат работници со несоодветни или недоволно квалитетни знаења. Неможноста во 
потврдата да се наведе причината за престанокот на договорот за вработување и останати 
информации влијае на  веродостојноста на работното портфолио на самиот работник. 

 

На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position Papers) негативно влијае врз 
конкурентноста, работењето и правната усогласеност на компаниите?  

Идентификуваниот проблем влијае негативно бидејќи на пазарот на трудот се ограничува 
размената на информации за профилот на работникот помеѓу работодавачите, а исто така се 
ограничува можноста за слободен конкурентски натпревар на работниците кои претендираат 
на едно работно место и работодавачите кои бараат квалитетен кадар. 

 

На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position 
Papers) и каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на проблемот? 

Компаниите се соочуваат со идентификуваниот проблем да добиваат од работниците 
униформирани потврди во кои единствено е наведено на кое работно место работеле. На овој 
начин работодавачи добиваат формални податоци наспроти портфолио на работниците во кои 
се наведени детали за знаењето и вештините, а кои се од особена важност за работодавачите 
и останува понатаму да се формира работен однос па доколку има негативности истите да се 
покажат во текот на работниот однос кој на почеток би можело да не се формира врз основа 
на согледување дали врз основа на податоците еден работник соодветствува на одредено 
работно место.  Во оваа насока, работодавачите, но и работниците губат ресурси и време кое 
може да го вложат во идни квалитетни вработувања, кои пак на национално ниво долгорочно 
ќе допринесат за економски раст.  
 

Кои се важечките закони, подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го 
регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position Papers)?  

Идентификуваниот проблем го регулираат следните прописи: 

1. Законот за работни односи, член 63  
2. Колективните договори 

 

Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на овој 
проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

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 рабтни 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. 
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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. 

 

Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Постојат различни пристапи при што најчесто се оди на регулација на задолжително 
доставување на препораки од претходен работодавач или негово мислење или можност во 
потврдата да се искажат и позитивни и негативни заклучоци како и можност претходниот и 
идниот работодавач да комуницираат директно за размена на информации согласно 
правилата и можностите од општите прописи. 

 

Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки кои ќе ја подобрат 
конкурентноста на компаниите, а кои директно ќе произлезат од успешното адресирање – 
упатување - решавање на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position Papers)?  

Придобивките од решавање на идентификуваниот проблем првенствено во целина ќе 
овозможи стабилност на пазарот на трудот за работодавачите и планирање на идни 
инвестициони вработувања. Во оваа насока, ќе се овозможи и конкуренцијата на пазарот на 
трудот која пак ќе допринесе за зголемување на квалитетот на самите работници.  

 

Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални импликации на 
државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position Papers) успешно се 
адресира – упати – реши?   

Основната придобивка ќе биде можноста за зголемување на квалитетот на кадрите на пазарот 
на трудот со што понатаму долгорочно ќе се намалат спорните прашања и потребата за 
интервенција на инспекциските служби односно постапки пред надлежен суд поради склучени 
договори за вработување со лица несоодветни на потребите на работодавачот, а чија 
несоодветност би била увидена во процесот на селекција на кандидати за вработување. На 
овој начин државните институции ќе заштедат време, кадар и средства на разрешување на 
проблеми кои не би биле создадени да не постои законското ограничување.  

 

Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока треба 
да се насочиме? (главни цели) 

Предлог решение за идентификувануваниот проблем е: 
 

1. Измена и дополнување на член 63, став 2 од Законот за работните односи која гласи: 
 

- Потврдата ќе содржи податоци  за работите и работните задачи кои работникот ги 
извршувал кај работодавачот, знаењето и вештините, вклучувајќи го и основот и 
причините за престанокот на работниот однос, освен податоци кои би му го отежнало 
на работникот склучувањето на нов договор за вработување.   

 
 


