




Зошто да учествувате во истражувањето и за што тоа ќе Ви користи?

Информациите добиени со спроведувањето 
на валидно истражување на плати, додатоци 
и надоместоци ќе ви помогне да добиете 
релевантни информации за цената на трудот 
за профили на вработени на конкретни 
работни позиции, со цел да го оптимизирате 
и воедно континуирано да ги надградувате 
и усовршуваат идните политики за развој на 
човечкиот капитал во организацијата.

1. конкурентнаПЛАТА ќе ви даде одговор 
на клучни прашања кои ќе Ви помогнат 
да ги изградите стратегиите на вашата 
организација.

 
2. Учеството во истражувањето ќе ви овозможи 

да ги споредите платите на вашите вработени 
со податоците од другите учесници за 
конкретни работни места и на таков начин да 
добиете директна информација за пазарот на 
работната сила и за вашата конкурентност.

3. Аналитичниот пристап ќе овозможи да ги 
согледате сите специфики кои се однесуваат 
на поединечни работни места, различни 
индустриски сектори, различни групи на 
работни позиции т.е занимања и многу други 
корисни информации. 

4. Ќе имате основа со поголема сигурност да 
ги креирате системите за наградување за 
вработените за тие истовремено да бидат 
рентабилни за организацијата и конкурентни 
на пазарот на работна сила.

5. Преку статистичките споредби и мноштвото 
валидни податоци, ќе стекнете увид за тоа 
како сте позиционирани на пазарот во однос 
на конкурентските или останатите компании 
и да ги евалуирате сопствените стратегии за 
наградување.

6. Со подобрување на стратегиите за 
наградување ќе ги идентификувате 
областите во кои може да се подобри пакетот 
на наградување, со цел да го подобрите 
процесите за привлекување и задржување 
на компетентни работници.

7. Методолошкиот пристап во обработката 
на податоците ќе ви даде соодветни 
информации и за интерната поставеност на 
платите на вработените и за правичноста 
во наградувањето за работното место во 
рамките на вашата организација. 

ПРОФИЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Национално истражување за целата 
економија

Дефинирање на работни позиции

Прибирање податоци

Online достапни извештаи

•	 Споредување	за	150+	избрани	позиции	
од	компаниите

•	 Од	извршно	високо	раководно	до	
извршителско	ниво

Работните	позиции	се	дефинираат	
согласно	листата	на	национална	
класификација	на	занимања	ИСКО	-08

•	 Високоструктуриран	прашалник	
прилагоден	според	локалната	
регулатива	и	потребите	на	компаниите

•	 Едноставно	внесување	на	податоците	–	
online	пристап

•	 Детални,	корисни	статистики

•	 Избор	на	извештаи	според	ваши	
потреби

•	 Богата	содржина	на	дополнителни	
квалитативни	информации	



1. Општи податоци:
- информации за структурата на 

организациите кои учествуваат, по повеќе 
категории,

- политики за годишни анализи и корекции 
на платите на вработените,

- податоци за доброволно заминување на 
вработени,

- примена на колективни договори за 
организацијата и

- податоци за најважната работна позиција, 
работна позиција за која е најтешко да се 
регрутира кадар како и работна позиција 
која најтешко се задржуваат вработените.

2. Основна плата - Износот на  платата на 
работникот за работа со полно работно 
време и нормален учинок. Нето и бруто, по 
број на месеци за кои се исплатува и вкупно 
годишно.

3. Додаток на плата за работната успешност – 
дополнителен паричен износ како додаток на 
платата за поединци или групи на вработени 
според однапред утврдени критериуми и 
мерила на организацијата (бонуси, провизии 
и други парични награди)

4. Други додатоци на плата – Вкупно исплатени 
додатоци на плата за работното место по 
основ на следните категории:

- прекувремена работа,

- работа во ноќна смена,
- работа во три смени, 
- работа во ден на неделен одмор,
- работа во денови на празници,
- работа во неработни денови утврдени со 

закон и
- други видови додатоци.

5. Надоместоци на плати други бенефиции: 
Квалитативна анализа на зачестестеноста 
и видовите на надоместоци и други 
бенефиции кои се исплаќаат по законски 
основ или по основ на интерни политики на 
организациите како што се:
- регрес за годишен одмор,
- јубилејни награди,
- одвоен живот,
- испратнини при престанок на работен 

однос од делови причини (технолошки 
вишок),

- осигурување,
- останати политики за надоместоци и 

бенефиции.

6. Превоз и користење службени возила и 
приватни возила за службени цели
- Начин на организирање на превоз на 

вработените
- Користење на службените автомобили 
- Податоци за трошоци поврзани со 

користење на службени возила

Податоци опфатени со истражувањето и извештаи

Конкурентски предности на конкурентнаПЛАТА

Извештаите содржат:

• Вовед за конкурентнаПЛАТА,

• Опис на методологијата,

• Листа и профил на учесниците,

• Анализа на политичките, социо-економски 
и пазарни движења во 2021 год., со посебен 
осврт на движењето на платите и пазарот 
на работна сила, 

• Статистики за споредбени податоци 
по позиција, збирно по групи, според 
кариерни патеки, ранг и останати анализи, 
за сите податоци кои се вклучени во 
истражувањето,

• Квалитативни компаративни анализи и 
приказ на останати корисни информации 
кои произлегуваат од податоците во 
истражувањето 

• Ги следи спецификите на локалниот пазар и спецификите на локалното законодавство

• Дава информации за специфичните индустрии вклучени во истражувањето

• Им дава на учесниците флексибилност да предложат работни позиции или прашања кои што 
ќе бидат вклучени во истражувањето

• Споредување на позициите на организацијата со работни позиции кои се најчести во 
организациските хиерархиски структури.



• За работните позиции, учесниците ќе можат да изберат од листата на национална класификација 
на занимања ИСКО-08  со што ќе се овозможи продуцирање на лесно споредливи резултати.

• Консултантска помош во сите фази на истражувањето: 
- споредба на вашите работни места со бенчмарк позициите, 
- објаснување на медологијата и примена на ИСКО-08 листата на занимања, 
- појаснување на начинот како да се достават сигурни точни и споредливи информации и, 
- толкување на резултатите.

• Извештаите се лесни за следење, едноставни и прилагодени кон потребите

• Можност клиентите да изберат извештај, прилагоден за нивните потреби

• Конкурентни цени за учество, предности за долгорочно учество и промотивни цени за учество 
во првото истражување за 2021 година.

Пристап до истражувањето и безбедност на податоците

• Податоците од вашата организација, кои ќе 
се внесат во истражувањето нема да содржат 
лични податоци (име и презиме на вработените 
или други лични податоци)

• Сите податоци кои ќе се анализираат 
и прикажат во истражувањето ќе бидат 
обработени, анализирани и презентирани 
исклучиво за целите на истражувањето и 
според гаранциите дефинирани во Договорот 
за учество.

• Секоја организација која ќе учествува во 
истражувањето ќе добие линк за пристап кон 
прашалникот и кон резултатите публикувани 
во извештаите.

• Пристапот на лицата вклучени во 
спроведување на истражувањето е строго 
контролиран и гарантиран од спроведувачот  



ПРЕМИУМ+ - Компании кои учествуваат во истражувањето со свои податоци и сакаат да ги 
добијат сите извештаи од истражувањето.

ПРЕМИУМ - Компании кои не учествуваат со свои податоци во истражувањето, но сакаат да ги 
добијат сите извештаи од истражувањето за 2021.
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Ценовник за продуктите од истражувањето:

Назив на 
пакетот

Редовна 
цена за 1 

година

*Цена за 
членови на 

ОРМ 

Задолжително учество 
со свои податоци

Извештаи вклучени во пакетот

Воведен 
дел

Целосен извештај Број на 
позиции2021 2022 2021 2022

ОСНОВЕН бесплатно бесплатно   5

ТОП 5 15.000 12.000 5

ТОП 10 30.000 24.000  10

ПАРТНЕР+ 50.000 40.000      сите

ПРЕМИУМ+ 65.000 52.000    сите

ПРЕМИУМ 85.000 68.000   сите

*Цените се во МКД

 Пакети за учество во истражувањето и видови на извештаи

ОСНОВЕН - Можност за организациите кои ќе учествуваат во истражувањето со свои податоци да 
добијат бесплатен пакет од избрани извештаи за 5  позиции и од останатите општи информации 
од истражувањето.

ТОП 10 и ТОП 5  - Можност за купување на неколку различни пакети за групи од 10 или 5 работни 
позиции.

ПАРТНЕР+ - Компании кои ќе се обврзат дека следната година ќе учествуваат во истражувањето 
со свои податоци во истражувањето и сакаат да ги добијат сите извештаи од истражувањето за 
2021 и 2022.
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За сите категории на учесници предвидени се соодветни пакети:



Временски распоред и контакти за истражувањето

Пријавување за учество
Датум за пријавување на 
учеството и добивање на 
прашалник за истражувањето 
почнува до 17.06.2022.

Пополнување на прашалниците
Информациите во прашалникот 
треба да се пополнат најдоцна 
до 20.06.2022.

Дистрибуција на извештаите
Извештаите ќе се финализираат 
и ќе се достават до учесниците и 
корисниците до 11.07.2022.

Продажна поддршка

Дона ДИМОВСКА-МАРКОВСКА
info@orm.org.mk
078/259-367



www.orm.org.mk
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