
 
 

Врз основа на Закон за Агенции за привремени вработувања составен е следниов : 
 

 
 

Д О Г О В О Р 
За ангажирање на привремени работници бр.0307-______ 

 
Склучен на ден ________ година , 
 
помеѓу : 
 
1. Агенција за привремени вработувања Партнер , со адреса на кеј Димитар Влахов 

бр.15 , Скопје , застапувана од директорот Раде Ненадиќ , во натамошниот текст : 
Агенција Партнер и  

 
2.          ___________________ - ________, со адреса на ул. __________________ - __________    

застапуван од _______________, во натамошниот текст клиент : 
 
 

             Член 1 
              Со овој Договор се уредуваат меѓусебните односи помеѓу Агенција Партнер и 
клиентот, а се однесуваат на ангажирање на привремени работници . 
 
 
 
      Член 2  
              Агенција Партнер се обврзува во секое време да ангажира привремени работници за 
потребите на клиентот , а во согласност со Законот за Агенции за привремени вработувања 
како и врз основа на добиеното писмено барање од клиентот. 
 Формата и содржината на барањето е утрдена од страна на Агенцијата Партнер. 
 
 
 
       Член 3 
              Клиентот е должен барањето за потреба на работник , во писмена форма (факс , е-
пошта или лично на рака ) да достави до Агенција Партнер . 
 
   Барањето треба да ги содржи сите податоци од важност за работно место: назив , 
работно време,  работа на смени , плата , погодностите врзани со работното место кои ги нуди 
работодавецот , потребните квалификации кои кандидатот треба да ги исполнува во поглед на 
стручна подготовка , работно искуство , познавање на странски јазик и останати квалификации 
кои потенцијалните кандидати треба да ги исполнат . 
 
   Барањето мора да биде потпишано од одговорно лице и истото да биде заверено со 
печат . 

 
Член 4 

                Агенција Партнер се обврзува дека во секој поглед ќе ги почитува барањата на 
клиентот наведени во барањето за потреба на работник и за потребите на клиентот ќе ангажира 
лица кои ги исполнуваат бараните квалификации . 
 
     Агенција Партнер е должна во рок од 3 работни дена по добивањето на барањето за 
потреба на работник да го извести клиентот ако не е во можност да препорача кандидати кои ги 
исполнуваат бараните квалификации . 
 

 



 
 

Член 5 
       Права и обврски на Агенција Партнер : 
 
-   Агенција Партнер го задржува правото да го замени привремениот работник или да   го 

откаже   договорот за ангажман ако оцени дека постојат услови за тоа. 
-    Агенција Партнер нема да биде одговорна пред клиентот за штетата или загубите кои ги 

причиниле работниците кон клиентот или трети лица .    
-    Пред започнување на работењето за клиентот , Агенција Партнер е должна да го извести 

привремениот работник за професионалните квалификации што се бараат во работењето 
како и за можните ризици што можат да произлезат како резултат на ангажирањето и за 
начинот на справување со нив. 

-    Агенцијата Партнер треба да се осигура дека клиентот при вршењето на супервизијата и 
управување, мора да се однесува со почит кон привремениот работник, со однос каков што 
има и кон постојаните работници. 

-    Агенција Партнер е должна да се однесува како добар работодавец. Во случај да дојде до 
неисполнување на обврските од страна на Агенција Партнер , а со тоа трпи процесот на 
работа кај клиентот, тогаш Агенција Партнер е должна да плати надомест на клиентот , 
согласно општите услови за обезбедување привремени работници . 

 
  
      Член 6 
    Права и обврски кај клиентот : 
 
-    Клиентот е должен да постапува строго доверливо со сите регистрирани лични податоци за 

привремените работници, кои ги обезбедува Агенција Партнер , за и во текот на траењето на 
договорот за привремени вработувања .   

-    Пред склучувањето на договорот за привремени вработувања, клиентот е должен на 
Агенција Партнер да и достави опис на работата што ќе треба да ја врши привремениот 
работник; позицијата и условите за работа кои се однесуваат на привремениот работник како 
и предвиденото траење на договорот.   

-     Клиентот е должен да ја извести Агенцијата за секоја промена на адресата (седиштето), 
промена на името и за сите останати промени кои што ќе настанат во рок од 15 дена од денот 
на настанувањето на промената . 

-    Клиентот е должен на Агенцијата Партнер да и ги обезбеди информациите за бараните 
професионални квалификации на привремениот работник . 

-    Клиентот е одговорен за управување и надзор над работата што ја врши привремениот 
работник 

-    Клиентот е должен да ги обезбеди просториите, опремата и орудијата во кои или со кои 
привремениот работник треба да ја извршува работата за клиентот и да обезбеди инструкции 
за заштита на привремениот работник. 

-    Клиентот во однос на привремениот работник се јавува како работодавец и во таа смисла 
треба да ги почитува одредбите од Законот за работни односи, Законот за Агенции за 
привремени вработувања и Законот за безбедност и здравје при  работа  кои се однесуваат на 
заштитат при работа и посебната заштита на одредена група работници. 

-    Ако работникот претрпи повред на работа или професионално заболување , клиентот е 
должен веднаш да ги извести надлежните органи и да се осигура веднаш да биде составен 
извештај за настанот, во кој ќе бидат наведени сите факти кои се поврзани со несреќата, со 
што би се утврдило во кој обем несреќата е резултат на фактот дека не се превземени сите 
мерки за заштита од повреда на работа или професионално заболување .  

-    Клиентот има обврска да исплати надомест на привремениот работник за сите загуби кои ги 
имал работникот, а се резултат на настаната несреќа при извршување на работата или 
професионално заболување . 

-    Ако привремениот работник ангажиран кај клиентот е привремено отсутен од работа поради 
болест, тогаш Агенцијата Партнер и клиентот се договараат дали е потребна замена на тој 
работник, со услов привремениот работник, по неговото заздравување да се врати на работа. 

 



 
 

Член 7 
             Агенција Партнер му доставува фактура на клиентот во која ќе ги пресмета сите 
направени трошоци, во согласност претходно постигнатата согласност со клиентот, за плата, 
провизијата и сл. 

 
 

      Член 8 
             Клиентот се обврзува на Агенција Партнер да и ја плати фактурата за извршената 
услуга најдоцна до 14-ти во месецот . Во случај на доцнење на плаќањето , согласен е да плати 
законска затезна камата . 
 
 
       Член 9 
 Составен дел од овој договор се општите услови за ангажирање на привремени 
работници, донесени од раководниот тим  на Агенција за привремени вработувања Партнер – 
Скопје .  
 
 
      Член 10 
  Пред започнувањето на работното ангажирање на привремениот работник, Агенцијата 
Партнер и клиентот склучуваат и посебни договори за секој работник поединечно или група на 
работници , со попрецизни податоци за видот и должината на ангажманот, работните задачи на 
конкретниот работник и сл. 
 
 
      Член 11 
               За се што не е предвидено со овој договор, ќе се применат одредбите од Законот за 
облигациони односи . 
 

Член 12 
               Во случај на спор надлежен е Основен Суд во Скопје. 

 
 
       Член 13 
                Овој договор е направен во 2 (два) идентични примероци , по 1 (еден) примерок за 
секоја од договорените страни . 
 
 
 

 
________________________    Агенција за привремени  

вработувања Партнер 
 
         ______________        Директор  
                   Раде Ненадиќ 

 
 

       
                               


