
Образец АСРМ

АНКЕТА ЗА СЛОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

_____ тримесечје 2019

Податоци за единицата за која се пополнува извештајот (деловниот субјект)

1 Скратен назив на деловниот субјект/локалната единица

2 Единствен матичен број на субјектот - ЕМБС

3 Општина-шифра

4 Општина-назив

5 Населено место-шифра

6 Населено место-назив

7 Улица-шифра 

8 Улица-назив 

9 Куќен број

10 Додаток 

11 Влез

12 Стан

13 Дејност НКД Рев. 2

1. Колку лица се наоѓаат на платниот список во вашиот деловен субјект, во првиот месец од наведеното 
тримесечје?

Доколку пополнувате образец за првото тримесечје, се внесуваат податоци за месец јануари, доколку 
пополнувате за второто тримесечје, се внесуваат податоци за месец  април, за третото тримесечје се внесуваат 
податоци за месец јули, а за четвртото тримесечје за месец октомври.  

  ____________________________________________________________________________________________

2. Колку лица се наоѓаат на платниот список во вашиот деловен субјект, во вториот месец од наведеното 
тримесечје?

Доколку пополнувате образец за првото тримесечје, се внесуваат податоци за месец февруари, доколку 
пополнувате за второто тримесечје, се внесуваат податоци за месец  мај, за третото тримесечје се внесуваат 
податоци за месец август, а за четвртото тримесечје за месец ноември.  

 _____________________________________________________________________________________________

3. Колку лица се наоѓаат на платниот список во вашиот деловен субјект, во третиот месец од наведеното 
тримесечје?

Доколку пополнувате образец за  првото тримесечје, се внесуваат податоци за месец март, доколку 
пополнувате за второто тримесечје, се внесуваат податоци за месец  јуни, за третото тримесечје се внесуваат 
податоци за месец септември, а за четвртото тримесечје за месец декември.   

  _____________________________________________________________________________________________

Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика 
(„Службен весник на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 

104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18) и 
Програмата за статистички истражувања за периодот 

2018-2022 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр.22/18 и 224/18).
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4. Дали во тековното тримесечје баравте лица за вработување?

Се однесува за состојбата на 15-ти во месеците во наведеното тримесечје

1 Да

2 Не

5. Дали работодавачот, во тековното тримесечје, презел активни чекори (дадени во прашањето број 6)?

1 Да

2 Не

6. Кои активни чекори ги презема работодавачот за вработување на соодветни кандидати?

Можни се повеќе одговори.  

Во ред 7 се одговара описно.

1 Известување на јавните служби за вработување 
(Агенција за вработување на РМ)

2 Стапување во контакт со приватни агенции за посредување при 
вработување

3 Објавување оглас за слободните работни места во медиумите 
(на пример, интернет, весници, списанија и друго)

4 Објавување на слободните работни места на јавна огласна табла

5 Остварување на директни контакти со потенцијални кандидати кои 
вклучуваат нивно интервјуирање и избор

6 Користење на платени практиканти/стажанти

7 Друго

7. Наведете го бројот на слободни работни места за кои сте презеле активни чекори и кои сè уште се 
активни на одредениот датум во месеците во наведеното тримесечје?

Се однесува за состојбата на 15-ти во месеците во наведеното тримесечје  

1 Месец -1/4/7/10

2 Месец -2/5/8/11

3 Месец -3/6/9/12

Напомена: Еднаш прикажаното слободно работно место се исклучува од понатамошното прикажување и 
евидентирање во рамките на едно тримесечjе, без разлика дали тоа работно место сè уште е активно и тоа не треба 
да се прикажува во следниот месец. Слободните рaботни места кои се прикажани во претходното тримесечје, а сè 
уште се активни во тековното тримесечје, трeба да бидат прикажани. Огласите кои се објавуваат со цел да им биде 
продолжен договорот на лицата кои се претходно вработени во деловниот субјект, не треба да се земaат предвид. 
Исто така, се изземаат слободните работни места настанати со преземање и склучување на меѓусебни спогодби. 
Слободните работни места за кои не е добиена согласност од надлежниот орган, не треба да се прикажуваат.



3

8. Во табелата распределете ги слободните работни места во вашиот деловен субјект, наведени во 
прашањето бр., 7 според групите на занимања

Збирот на слободните работни места дадени во оваа табела (поле 11 Вкупно) треба да одговара на бројот на 
слободни работни места дадени во прашањето 7.

Месец -1/4/7/10 Месец -2/5/8/11 Месец -3/6/9/12

1 2 3

1
Членови на законодавни и извршни тела, 
државни функционери, раководни државни 
службеници, дипломати и директори

2 Стручњаци и научници

3 Техничари и сродни занимања

4 Службеници

5 Работници во услужни дејности и продажба

6 Стручни работници во земјоделството,шумарство
то,рибарството и ловот

7 Занимања за неиндустриски начин на работа во 
производството

8 Ракувачи и составувачи на машини и постројки

9 Елементарни занимања

10 Воени занимања

11 Вкупно

Доколку имате нејаснотии околу распределувањето на занимањата, погледенете го Упатството за пополнување 
на прашалникот.

9. Колку платени, а неодработени часови за годишен одмор се реализирани во вашиот деловен субјект во 
секој месец од наведеното тримесечје?

Во табелата треба да бидат опфатени часовите за годишен одмор користени во дадениот месец. 

1 Месец -1/4/7/10

2 Месец -2/5/8/11

3 Месец -3/6/9/12

10. Дополнителни коментари од страна на одговорното лице кое го пополнило прашалникот

 ______________________________________________________________________________________________

Поднесол:__________________________________

Одобрил:__________________________________

Потрошено време (часови и минути):___________:__________


