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Формулар за идентификување на проблеми – 

Позиционен документ   

(Policy Position Paper)  

 

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): 

Допуштање на можност за предвидување на договорни 
казни во договорот за вработување  

 

 

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

(заокружи): 

 

Сектор - Земјоделство;     Сектор – Градежништво;     Сектор - Туризам;     Сектор - Текстил;     

Сектор – ИКТ   ;     Сите  Сектори 

 

1. 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) 
 
Работодавачите во Република Македонија се соочуваат со сериозен проблем во поглед на 
обезбедување на ефикасна правна заштита од штетните дејствија и поведенија на 
сопствените вработени, во случај кога тие ќе му причинат штета на Друштвото или кога 
нема да го испочитуваат потпишаниот Договор за вработување. Имено, често се случува 
вработениот со свое дејствие да му причини штета на работодавачот или на трето лице. 
Работодавачот надоместот на штета по овој основ може единствено да бара во судска 
постапка која е долга, комплицирана, бара детално и прецизно определување на штета, 



 

 

 

 

 

 

 

 

штетник, штетно дејствие и каузална врска (што често знае да биде тешко или 
невозможно), а генерира и огромен број на судски трошоци што претставуваат финансиски 
товар на работодавачите. Поради ова, работодавачите често се одлучуваат да се откажат 
од судскиот пат за надомест на штета, што значи штетата ја поднесуваат сами или 
пробуваат да користат други средства за обезбедување на штетата како што е на пример 
меницата. 
Исто така, работодавачите немаат ефикасно средство за да обезбедување на доследното 
почитување на потпишаниот договор за вработување. На пример, често се случува 
прекршување на конкурентските клаузули од страна на вработените или други нивни 
дејствија кои фактички можат и да не предизвикаат реална материјална штета, но сепак 
претставуваат прекршување на одредби од договорот за вработување на кои се обврзале 
дека ќе ги почитуваат. Повторно во ваква ситуација единствено средство по кое би можеле 
работодавачите да посегнат е судската заштита, но и во овој случај докажувањето на 
штетата се сведува на т.н. probatio diabolica (ѓаволски тешко докажување) бидејќи како што 
споменавме, не секогаш настапува штета но дејството е спротивно на договорот во секој 
случај. Повторно, работодавачите се присилени да бараат други средства за заштита и 
обезбедување на почитувањето на договорот кои реално се проблематизираат и не се 
доволно ефикасни, како што е меницата. 
Судската практика, од друга страна, претставува дополнително жариште на овој проблем 
бидејќи истата е премногу ригидна, нефлексибилна и еднонасочна. Имено, судиите кои ги 
водат предметите за работни спорови во судовите го игнорираат постоењето на било 
каков друг пропис и строго се придржуваат до Законот за работните односи како тој да е 
незаменлива догма и „закон над законите“. Со тоа тие воопшто не земаат во предвид дека 
Договорот за вработување е правен институт на трудовото право кој во својата суштина 
има облигационо-правни елементи. Ваквата ситуација ја исклучува примената на Законот 
за облигационите односи кој предвидува едноставно и ефикасно решение –  договорна 
казна.     

 

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position Papers) негативно влијае 
врз конкурентноста, работењето и правната усогласеност на компаниите?  
 
Како што претходно беше наведено, работодавачите немаат можност да ги присилат 
вработените да го испочитуваат договореното согласно договорот за вработување ниту да  
обезбедат брзо и ефикасно надоместивање на причинетата штета од страна на 
вработените. Поради ова, приморани се да водат долги судски постапки, кои генерираат 
многу трошоци и претставуваат голем финансиски товар за работодавачите. Така, наместо 
финансиските средства да ги вложуваат во раст и развој на друштвото и подобрување на 
неговата конкурентност на пазарот, истите ги трошат непродуктивно во судски постапки со 
неретко негативен исход.  

 
3. На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 

Position Papers) и каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на 
проблемот? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласно претходно образложеното, работодавачите се присилени да користат 
алтернативни средства за правна заштита кои се неефикасни поради ригидната судска и 
инспекциска практика, или друга опција е да се помират со целата ситуација и да ја трпат 
нанесената штета.  
Идентификуваниот проблем е застапен во сите сектори, бидејќи компании од сите сектори 
се соочуваат со проблеми околу надоместување на штетата настаната на работа, за кое 
виновни се самите вработени кои со свое дејствие му причинуваат штета на работодавачот 
или на трето лице. 

 
4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го 

регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position Papers)?  
 
Важечки закони и подзаконски акти кои го регулираат идентификуваниот проблем може 
да бидат Законот за работните односи со одредбите за одговорност на работниците за 
штетата во чл.156,  Законот за облигационите односи со одредбите од надоместување на 
штета (чл.145) и договорна казна (членовите 259-265), Законот за меница и Колективните 
договори. 

 
5. 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 Министерството за труд и социјална политика, Владата на Република 
Македонија и Државен инспекторат за труд. 
Министерството за труд и социјална политика како министерство надлежно за 
спроведување на законите од областа на трудот може да даде иницијатива за донесување 
на закон за измена и дополнување до Владата на Република Македонија која е овластен 
предлагач за донесување на законот за работните односи. 
Од друга страна, 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. 

 
6. Како овој проблем е регулиран во други држави? 

 
Во голем број држави се допушта можност за стипулирање на договорни казни во 
договорите за вработување со извршни клаузули кои се активираат при секое 
непочитување и прекршување на договорените обврски.  
Во Законот за трудот на Република Хрватска (Zakona o radu “Narodne novine” br.93/14 и 
127/17), членот 106 предвидува можност за договарање на договорна казна во случај на 
непочитување на договорната забрана на конкуренцијата, како дејствие со кое му се 
нанесува штета на работодавачот. 
Во Законот за трудот на Република Србија (Zakon o radu “Sluzben glasnik RS” br.24/2005, 



 

 

 

 

 

 

 

 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017), членот 163 ст.5 и 6 предвидува 
дека во случаи на постоење на штета, работодавачот е тој што утврдува постоење на 
штета, висината, околностите за настанување и како се надоместува во согласност со 
општиот акт, односно договорот за вработување, а во случај на неостварување на 
надоместувањето на штета на овој начин, тогаш за надомест на штета решава надлежен 
суд. 

 
7. 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)?  
 
Брзото и ефикасно обезбедување на надомест на причинетата штета, како и ефикасниот 
механизам за обезбедување на почитување на договорените обврски ќе значи и 
зголемена правна сигурност кај работодавачите, а ќе се заштедат и финансиски средства, 
време и труд кои можат да бидат вложени во продуктивни работи што би ја зголемило 
конкурентноста на друштвата на пазарот. 

 
8. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални импликации 

на државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Position Papers) успешно се 
адресира – упати – реши?   
 
Со успешно адресирање и решавање на идентификуваниот проблем, судовите ќе бидат 
растоварени од голем број на непотребни спорови кои придонесуваат кон парализирање 
на судскиот систем во државата, а ќе се зголеми и продуктивноста на компаниите што ќе 
предизвика позитивни финансиски импликации во државниот буџет. 

 
9. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока 

треба да се насочиме? (главни цели) 
 

Овој проблем може успешно да се надмине со дополнување на Законот за работните 
односи, односно доколку во законот се вметне пермисивна и упатувачка одредба која ќе 
дозволува договорање на одредби со договорна казна и извршни клаузули во договорот 
за вработување, а ќе упатува на примена на Законот за облигационите односи за начинот 
за регулирање на оваа прашање.  

 


