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ДИЛЕМИ: ДАЛИ ЕДНО ЛИЦЕ СЕ НАОЃА ВО РАБОТЕН ОДНОС ИЛИ

НАДВОР ОД НЕГО?

 ДИЛЕМИ: КАКВИ РАБОТНИ И СОЦИЈАЛНИ ПРАВА ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД

РАЗЛИЧНИТЕ РАБОТНО-ПРАВНИ СТАТУСИ?

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

договорен однос со кој лицата кои се 
нарекуваат „вработени” (или 

„работници”) вршат одредена работа 
под определени услови и во замена 
за плата, за сметка на лицата кои се 

нарекуваат „работодавачи
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 ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ РАБОТЕН ОДНОС ВО ЗРО ОД 2005 
ГОДИНА – ДОГОВОРЕН ОДНОС МЕЃУ РАБОТНИКОТ И 
РАБОТОДАВАЧОТ ВО КОЈ РАБОТНИКОТ ДОБРОВОЛНО СЕ ВКЛУЧУВА 
ВО ОРГАНИЗИРАНИОТ ПРОЦЕС НА РАБОТА КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ, ЗА 
ПЛАТА И ДРУГИ ПРИМАЊА,  ЛИЧНО И НЕПРЕКИНАТО ЈА ИЗВРШУВА 
РАБОТАТА СПОРЕД УПАТСТВАТА И ПОД НАДЗОР НА 
РАБОТОДАВАЧОТ

 ЕЛЕМЕНТИ НА РАБОТЕН ОДНОС: 

 ДОГОВОРНОСТ

 БИЛАТЕРАЛНОСТ

 ПЛАТЕНОСТ

 ЛИЧНА ВРСКА

 КОНТИНУИТЕТ

 СУБОРДИНАЦИЈА

РАБОТЕН ОДНОС
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СУБОРДИНАЦИЈА (НАЈБИТЕН ЕЛЕМЕНТ НА РАБ.ОДНОС)

 ВРШЕЊЕ НА РАБОТАТА СПОРЕД УПАТСТВАТА И ПОД НАДЗОР 
НА РАБОТОДАВАЧОТ = КОНТРОЛА И ИНСТРУКЦИИ ВО 
РАБОТЕЊЕТО

 ВКЛУЧУВАЊЕ НА РАБОТНИКОТ ВО ОРГАНИЗИРАНИОТ ПРОЦЕС 
НА РАБОТА КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ = ИНТЕГРАЦИЈА НА 
РАБОТНИКОТ

КРИТЕРИУМИ НА СУБОРДИНАЦИЈА
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 БИНАРЕН СИСТЕМ: ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ (РАБОТНО
ЗАКОНОДАВСТВО) vs ДОГОВОРИ ЗА ДЕЛО (ОПШТО ДОГОВОРНО
ПРАВО/ЗАКОН ЗА ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ)

 Чл.252 (ПОСЕБНИ ДОГОВОРИ)

Работодавачот може со определено лице да склучи договор

поради вршење работи кои се надвор од дејноста на

работодавачот, а кои имаат за предмет самостојна изработка или

поправка на определени предмети, самостојно извршување на

определена физичка или интелектуална работа (став 1)

Договорот од ставот (1) на овој член може да се склучи и за

културно-уметнички работи со лице кое врши културно-уметничка

дејност (став 2)

КРИТЕРИУМИ НА СУБОРДИНАЦИЈА
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ИНДИКАТОРИ НА СУБОРДИНАЦИЈА

ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ДЕЛО

 ДЕЈНОСТ

 Се врши во рамките на дејноста на
работодавачот

 ДЕЈНОСТ

 Се врши надвор од рамките на дејноста
на работодавачот

 РИЗИК ОД РАБОТЕЊЕТО

Работникот не го сноси ризикот од
работењето (тој паѓа на товар на
работодавачот)

 РИЗИК ОД РАБОТЕЊЕТО

 Вршителот на работата го сноси ризикот
од работењето

 НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

 Добива периодична плата (на пример,
месечно) која се исплаќа во еднакви
делови

 НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

 Добива еднократен надоместок за целото
дело кое се исплаќа по завршувањето на
работата (делото)

 ЛИЧНО ВРШЕЊЕ НА РАБОТАТА

 Задолжително лично вршење на работата
(само работникот и никој друг неможе да
ја врши работата наместо него)

 ЛИЧНО ВРШЕЊЕ НА РАБОТАТА

 Може да го довери извршувањето на
работата на трето лице (нема секогаш
обврска за лично вршење на работата)

 ВРЕМЕТРАЕЊЕ

 Траат подолг временски период (или
релативно подолг временски период)

 ВРЕМЕТРАЕЊЕ

 Траат привремено (т.е. еднократно, до
извршувањето на работата)
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ПРЕПОРАКАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ БР.198 НА

МОТ (2006) ДАВА ПРЕДИМСТВО НА ФАКТИТЕ

ПРЕДВИДУВА ДВА ТИПА НА ИНДИКАТОРИ ЗА

ПОСТОЕЊЕ НА СУБОРДИНАЦИЈА /РАБОТЕН ОДНОС:

 ИНДИКАТОРИ ПОВРЗАНИ СО ВРШЕЊЕТО НА РАБОТА

 ИНДИКАТОРИ ПОВРЗАНИ СО СО ПЛАЌАЊЕТО

РАБОТНИОТ ОДНОС ВО РАМКИТЕ НА МОТ
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 ФОРМИ ВО КОИ СЕ ПОЈАВУВА НЕФОРМАЛНАТА

ВРАБОТЕНОСТ:

 ПРИКРИЕН РАБОТЕН ОДНОС

 НЕПРИЈАВЕНО ВРАБОТУВАЊЕ

 НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ

 ПОД-ПРИЈАВЕНА РАБОТА

НЕФОРМАЛНА ВРАБОТЕНОСТ
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 ПРИКРИЕН РАБОТЕН ОДНОС - погрешно, намерно и

манипулативно квалификување на работниот однос

како друг договорен однос, со цел да се избегнат или

намалат трошоците на работодавачите кои би произлегле

од правилната примена на прописите, првенствено во

сферите на работното законодавство и социјалното

осигурување.

Механизми за „осуетување” на прикриениот работен 

однос: 

 Утврдување на присуството на „субординацијата” 

 Воведување на практични методи за утврдување на 

постоењето или непостоењето на работниот   однос

НЕФОРМАЛНА ВРАБОТЕНОСТ
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НЕФОРМАЛНА ВРАБОТЕНОСТ

ПРАBНИ ТЕХНИКИ ВО БОРБАТА ПРОТИВ 

ПРИКРИЕНИОТ РАБОТЕН ОДНОС

ПРЕЗУМПЦИЈА ЗА ПОСТОЕЊЕ НА 
РАБОТЕН ОДНОС 

техника за утврдување на постоењето на 
работниот однос доколку во конкретниот 

случај се исполнети определени услови, или 
постојат поединечни индикатори кои се 
утврдени во закон и кои упатуваат кон 

постоење на субординација, освен доколку 
работодавачот не го докаже спротивното, 

односно доколку е евидентно дека страните 
пристапиле кон склучување на договор кој е 

различен од договорот за вработување. 

ПРИНЦИП НА ПРИМАРНОСТ НА 
ФАКТИТЕ

ги зема во обзир сите факти и околности 
кои се однесуваат на начинот на вршењето 
на работата, т.е. постоењето на работниот 

однос е во директна зависност од 
„фактите” кои даваат одговор на 

прашањата „што е договорено помеѓу 
страните” и „како се реализира 

договорената содржина”, а не од „називот 
на договорот” 
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ПРЕЗУМПЦИЈА ЗА ПОСТОЕЊЕ РАБОТЕН ОДНОС

Закон за работа на Хрватска (општа презумпција)

доколку работодавачот склучи договор за вршење на 
определена работа со работникот, која со оглед на природата 
и видот, како и овластувањата на работодавачот има 
обележје на работа за која се заснова работен однос, ќе се 
смета дека е склучен договор за вработување, освен доколку 
работодавачот не го докаже спротивното. 

Презумпција за постоење работен однос во Малта        (во 
форма на детален „каталог”)

Презумпција за постоење работен однос во Холандија
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ПРИНЦИП НА ПРИМАРНОСТ НА ФАКТИТЕ

ЗАКОНИК ЗА ТРУДОТ НА ПОЛСКА

Под „вработување” се подразбира вработувањето во 
рамки на заснован работен однос, без оглед на називот 
на договорот со кој се уредуваат односите помеѓу 
договорните страни . Незаконска е секоја замена на 
договорот за вработување со граѓанско-правен договор 
. 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА СЛОВЕНИЈА

Се забранува склучување на договори кои 
произлегуваат од граѓанското право, во случај кога се 
исполнети соодветните елементи кои го 
детерминираат постоењето на работниот однос.
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Законот за работните односи не содржи 

одредби кои можат да се третираат како 

практични методи/техники за утврдување на 

постоењето на работниот однос (презумпција за 

постоење на работен однос или принцип на 

примарност на фактите) 

 Судската практика не ја препознава можноста 

за поведување спор за утврдување на постоење 

работен однос

ПРИКРИЕНОТО ВРАБОТУВАЊЕ ВО 

МАКЕДОНИЈА



14

• Законот за трансформација во редовен 

работен однос може да се третира како начин 

на „осуетување” на практиката на прикривање на 

работниот однос во јавниот сектор

• Целта на овој закон е трансформирање во 

работен однос на неопределено време на 

лицата ангажирани со договор за волонтирање, 

договор на дело и/или авторски договор или друг 

договор

• Дали овој закон ја разрешува дилемата за 

вистинска “борба” против прикриениот 

работен однос? 

ПРИКРИЕНОТО ВРАБОТУВАЊЕ ВО 

МАКЕДОНИЈА
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Законот за работните односи не содржи 

одредби кои можат да се третираат како 

практични методи/техники за утврдување на 

постоењето на работниот однос (презумпција за 

постоење на работен однос или принцип на 

примарност на фактите) 

 Судската практика не ја препознава можноста 

за поведување спор за утврдување на постоење 

работен однос

ПРИКРИЕНОТО ВРАБОТУВАЊЕ ВО 

МАКЕДОНИЈА
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 Непријавено Вработување

 Пријава за вработување пред работникот да стапи на работа

 Овластувања на Инспекторите за Труд

 Нерегистрирана дејност

 Закон за забрана и спречување на вршење 

нерегистрирана дејност – насочен кон две форми на 

нерегистрирана дејност:

 Нерегистриран „бизнис” воден од страна на правно лице

 Нерегистрирана „работна активност” водена од страна на 

физичко лице (претприемач) во форма на самовработување   

ОСТАНАТИ ФОРМИ НА НЕФОРМАЛНА 

ВРАБОТЕНОСТ
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