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КОНТОЛЕН ЛИСТ
ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ
ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
1. Назив на работодавачот_____________________________________
2. Седиште на работодавачот___________________________________
3. Единствен матичен број на субјект од ЦРМ_____________________
4. Даночен број______________ж – сметка________________________
Банка депонент_____________________________________________
5. Податоци за одговорно лице на работодавачот заведено во ЦРМ
Име и презиме______________________ЕМБГ___________________
Тел._________________е-меил_________________________________
6. Претежнадејност (подетален опис)____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Дали работодавачот е регистриран како заштитно друштво да не
број на инвалидни лица __________________
8. Број на
деловни (работни) единици
и
нивно
седиште (адреса/телефон) ___________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Вкупен број на работници____________________________________
мажи__________________________
жени__________________________
странски државјани_____________
помлади од 18 г.________________
повозрасни____________________
на определено време___________
на неопределено време_________
со скратено работно време______
матична евиденција(книга)

да

не

10. Дали на
вработените им се
врачени
договорите за
вработување и копија од пријавата за адолжително социјално
осигурување
да
не
11. Дали работодавачот има договори за вработување за вршење
работа дома
да
не
12. Дали работодавачот има лица на работа без договори за
вработување
да
не
13. Последна исплатена плата за месец___________________________
14. Дали се издава месечна пресметка на плата

да

не

15. Дали се издава годишна пресметка на плата

да

не

16. Колку се испраќа надомест за работа на празник________________
17. Работно време
eднократно
од____________ до____________
сменско
од_______до_______ и од_______ до________
ноќна работа да
не
мажи
жени
прекувремена работа
да
работа на празник
да

не
не

18. Евиденција на полното работно време и прекувремената работа
- електронска евиденција
- рачна евиденција
19. Дали има работници кои работеле над 150 часа подолго од
полното работно време,во изминатата година да
не
20. Одмори
- пауза за работно време
од_________ до__________
- дневен одмор________________________________________часови
- неделен одмор во __________________________________________
- годишен одмор
донесува и врачува решение
да
не
се користи целосно
да
не
се користи во два дела
да
не
21. Дали е донесен акт за систематизација
22. Дали е

склучен

колективен

да

не

договор на ниво на работодавач
да
не

Пополнил:____________________

