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Предговор 
 
 
 
 

Здружение за унапредување и заштита на правата на 

работниците Достоинствен Работник го реализира проектот 

“Не биди роб – информирај се за своите работнички права“ 

со цел да воспостави начини на механизам за информации, 

едукација и превенција на принудна работа меѓу 

работниците во текстилната индустрија и земјоделство 
 

и соработка меѓу институциите (државен инспекторат за 
труд), синдикатите и граѓанските организации. 
 

 

Најефикасен начин на застапување на правата на 

работниците е преку вршење на притисок до донесувачите 

на одлуки и алармирање на јавноста за важноста на 

прашањето на трудовата експлоатација која може да 

достигне со давање на изјава или јавна реакција и едукација. 
 
 
 

Потребно е синдикатите и граѓанските организации да бидат 

повеќе присутни во јавноста и на тој начин да лобираат за 

поефикасни механизми за заштита на работниците и на 

жртвите на експлоатација на национално и локално ниво. 
 
 

 

                                                                                             Уредниците, 
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Вовед 

 

Глобализацијата покрај движењето на стока и капитал 

предизвика и масовно движење на работната сила. 

Сиромаштијата и нееднаквоста во распределбата на 

богатството ги присилува работниците да мигрираат и да 

прифаќаат работа во лоши услови и да бидат трудово 

експлоатирани. Покрај тоа, побарувачката на работодавачите 

за евтина работна сила и вклученоста на организираните 

криминални групи во регрутацијата и експлоатацијата на 

работниците креираат упкрожување за трговија со луѓе 

заради експлоатација на работната сила. 

 

Заради тоа што поголемиот број на тргувани работници доаѓа 

од популацијата на мигрантите и затоа што не постојат јасни 

критерими за разликување помеѓу лошите услови на работа 
 

и трговија со луѓе во смисла за експлоатација на работната 

сила, досега не се резвиени и спроведени одлучни политики 

на борба против овој феномен. 

 

Трговијата со луѓе, иако е актуелен, не е нов феномен. Во 

текот на целата историја луѓето се продавани во ропство, 

присулувани за работа за која не биле плаќани или биле 

недоволно плаќани, или на друг начин биле експлоатирани. 

Покрај тоа што во денешно време трговијата со луѓе се јавува 

во повеќе облици, таа се појавува и со различни причини. 

Целта на овие општествено негативни појави може да биде 

сексуалното искористување, принудниот труд, договорените 

бракови, посвојување на деца, па дури и трансплатација на 

човечки органи. Жртви на ова модерно ропство почесто се 

жените и децата. 
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Трговијата со луѓе почесто е прекугранична активност, па 

поради тоа претставува и облик на присилни миграции. 

Жртвите на трговија со луѓе обично се однесени во други 

земји против нивната волја и често се изложени на различни 

видови на насилство. Тие се по правило под потполна 

физичка контрола на нивните трговци или на оние кои ги 

купиле и кои ги искористуваат. Доколку успеат да побегнат 

од нив, жртвите може да се соочат со големи потешкотии во 

настојувањето да го регулираат нивниот статус и да добијат 

соодветна помош и заштита, како во земјата на потеклото 

така и во земјата во која се тргувани и искористувани. 

 

Сиромаштијата и нееднаквоста како главни причини на 

трговијата со луѓе, донесе многу личности во безизлезна и 

очајна ситуација, и ги тера да прифатат работи во кои можат 

да бидат изложени на експлоатација, принуден труд и 

трговија во услови на ропство. Голем број луѓе дури и кога ќе 

бидат изложени на вакви околности се согласуваат да 

останат и да работат кај своите експлотатори и трговци, 

бидејќи сметаат дека немаат друг избор да се прехранат себе 

и своето семејство. 

 

Истражувањето и праксата укажуваат дека трговијата со луѓе 

заради трудова експлоатација воглавно се случува во 

економските сектори кои се трудово интензивни, 

нерегулирани или слабо регулирани. Овие економски 

сектори вработуваат сезонска и привремена работна сила. 

Побарувачката за евтина работна сила во овие сектори е веќе 

хронична. Допонително, таквата побарувачка е засилена со 

понудата на работна сила во аранжман на криминалните 

организации со цената на трудот која е спуштена на 

Стоп на трудовата експлоатација   
6 



Здружение Достоинствен Работник 
 

 

минимум. Вакви постапувања се веќе длабоко инфилтрирани 

во различни економски сектори како земјоделие, 

производство на текстил, градежништво, рударство, 

угостителство, туризам и различни услужни дејности. 

 

Трговијата на луѓе со цел трудова експлоатација е поврзана 

со борбата против дискриминацијата. Жртвите на трудова 

експлоатација често и припаѓаат не само на сиромашните 

заедници туку и на маргинизираните и дискриминирани 

групи по основ на пол, раса, боја, етничко или општествено 

потекло, јазик, религија или верување, припадност на 

национални малцинства. Овие нееднаквости имаат посебни 

последици во смисла дека тргуваните луѓе и луѓето изложени 

на ризик да бидат тргувани се изолирани на маргините на 

општеството, често живеејќи во деградирани предградија 

или во оддалечени рурални области. 

 

Тргуваните луѓе често се исклучени не само од заштита на 

законите туку и од заштита на заедницата заради нивната 

општествена изолираност. 
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1.Меѓународна организација на трудот – идентификација и 
справување со сите аспекти на принуден труд 

 

Се проценува дека најмалку 12 милиони луѓе ширум светот 

се жртви на принуден труд. Од нив, 10 милиони се 

експлоатираат преку принуден труд во приватниот сектор, а 

не преку принуден труд што е директно наметнат од 

државата. 

 

Меѓународната организација на трудот (МОТ) проценува 

дека 32 милијарди долари се остваруваат како добивка на 

годишно ниво преку принуден труд на жртви на трговија со 

луѓе. 

 

Принудниот труд има различни форми, како што се ропство 

поради долг, трговија со луѓе и други форми на модерно 

ропство. Жртвите се претставници на најранливата група – 

жени и девојчина принудени на проституција, мигранти 

заглавени во ропство поради долг и работници во 

работилници со мизерна плата и фарми, кои што се држат со 

јасно незаконска тактика и на кои што им се плаќа малку или 

ништо. 

 

Меѓународната организација на трудот уште од своето 

основање работи на укинување на принудниот труд и 

условите што го предизвикуваат и има воспоставено Посебна 

акциска програма за принуден труд, во насока на 

интевизирање на својата работа. Во соработка со 

работниците, работодавачите, граѓанското општество и други 

меѓународни организации. Меѓународната организација на 

трудот ги опфаќа сите аспекти на принудниот труд. 
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Овој опсег на превентивни мерки вклучува и проекти за 

подобрување на заработката за живот во заедниците од каде 

што потекнуваат жртвите на трговија со луѓе, заради 

поддршка на ослободените работници. Програмите може да 

вклучуваат микрофинансирање, можности за обука и 

олеснување на пристапот до образование. 

 

Исто така, Меѓународната организација на трудот се залага за 

ефикасни национални закони и посилни механизми за 

спроведување, како што се правни санкции и гонење на 

лицата што ги експлоатираат принудените работници. 

 

Со подигање на јавната свест, Меѓународната организација 

на трудот сака да упати на кршењето на човековите и 

работничките права. 
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2.Трудова експлоатација во земјоделскиот сектор 

 

Истражувањата покажуваат дека земјоделските работници се 

особено ранливи на злоупотреба, експлоатација и трговија со 

луѓе. Тоа е еден од секторите каде најчесто се наоѓаат лица 

жртви на трговија со луѓе. Не е позната точната проценка на 

зачетеноста на трговијата со луѓе заради експлоатација во 

земјоделството. Трговијата со луѓе по дефиниција е 

криминално дејствие и, како поголемиот дел криминални 

дејствија, таа е прикриена. Исто така, жртвите на трудовата 

трговија со луѓе честопати се непропознати, а случаите ретко 

кривично се гонат. 

 

Меѓународната организација на трудот проценува дека има 

12,3 милиони жртви на “принудна“ работа ширум светот, од 

кои што 2,45 милиони се наоѓаат во принудна работа како 

последица на трговија со луѓе. 

 

Најголем број се случаи на трудова трговија со луѓе кои ги 

вршат приватни агенти со цел економска експлоатација. 

Процентот на кривични гонења и пресуди за трудова трговија 

со луѓе, сепак, и покрај распространетоста, изнесува помалку 

од 10 проценти од вкупниот број на кривични гонења или 

пресуди. 

 

Според низата Конвенции на Меѓународната организација на 
трудот, земјоделските работници имаат право на слобода на 
 

здружување, работнички надомест, здравствено 

осигорување, минимална плата, платени годишни одмори, 

стандарди на работничко здравство и безбедност и 

инспекции на работното место за да ги осигураат овие 
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работнички заштити. И покрај тоа што Конвенцијата за 

правото на здружување (земјоделство) има 122 

ратификации, остатокот од овие Конвенции ги има некои од 

најслабите евиденции на ратификување во Меѓународната 

организација на трудот. 

 

Конвенцијата за безбедност и здравје во земјоделството, 

Бр.184 од 2001 година, досега е ратификувана само од страна 

на 10 држави. 

 

Конвенцијата за трудова инспекција (земјоделство), Бр.129 
од 1969 година, е ратификувана од страна на 46 држави. 

 

Државите наведоа најразлични причини, вклучувајчија 

перцепцијата дека Конвенцијата бр.129 е “непогодна за 

националните карактеристики на земјоделската дејност“, 

дека “земјоделската дејност главно се случува во 

неформалното стопанство“, и дека на државите им 

недостасуваат ресурси за воспоставување специјализирани 

структури на трудова инспекција. 

 

Дефиниција на земјоделство (Земјоделството ги опфаќа 

земјоделските и шумарските дејности кои што се извршуваат 

во земјоделските работи вклучувајќи производство на 

култури, шумарски дејности, одгледување на животни и 

чување на инсекти, првичната обработка на земјоделските и 

животинските производи од или од името на раководителот 

на работата како и употребата и одржувањето на машини, 

опрема, уреди, алати, земјоделски постројки, вклучувајчи 

било каков процес, складирање, работа или пренесување во 

земјоделската работа, кои се директно повразани со 
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земјоделското производство). Член 1 од Конвенцијата на 
МОТ бр.184 

 

Според учеството на БДП, земјоделството во Република 

Северна Македонија има слично значење во вработеноста и 

тоа заедно со прехранбената и тутунската индустрија, кои 

што суровински засновани на земјоделското производство, 

покажува големо учество на вработеноста на населението. 

 

Во 2017 година во регистарот на Управата за јавни приходи 

биле регистрирани вкупно 164.992 земјоделци, од кои 16.593 

се регистрирале како лица на кои земјоделството им е 

основна дејност, додека другите 143.339 пријавиле дека 

земјоделството им е допонителна дејност. 
 
 

 

Речиси секоја недела во Северна Македонија на 

работното место гине по еден работник како последица 

на работните услови, а скоро и да нема вработен кој не 

заболува од професионална болест. Оваа црна 

статистика опстојува со децении, но и покрај тоа се 

уште не се креира превентивна култура, а дури 85 

проценти од работниците не знаат дека постои Закон за 

безбедност и здравје при работа. 
 
 

Со растот на земјоделското производство раст бележат и 

просечните исплатени плати по вработен во земјоделството 

така што бруто плата по вработен во земјоделството 

изнесувала 20.751 денари во 2012 и 21.418 денари во 2013 

година, додека просечната исплатена нето плата по вработен 
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во земјоделството за 2012 изнесувала 14.280 денари, а во 
2013 пораснала на 14.781 денари. 

 

3.Против трудовата експлоатација во текстилната 
индустрија 

 

Clean Clothes Campaign – Меѓународна синдикална 
платформа за текстилната индустрија 

 

Меѓународната платформа Clean Clothes Campaign (ССС) е 

организација која се занимава со борбата за подобрување на 

работничките права во текстилната индустрија ширум Европа 
 

и светот. Платформата Clean Clothes Campaign е основана 

1989 година и моментално делува во 16 европски земји, а се 

состои преку 200 синдикати и невладини организации, во 

соработка со слични организации од Северна Америка, 

Австралија и Азија. 

 

Главната визија и план на оваа платформа е сите работници 

вработени во текстилната индустрија да ги уживаат своите 

права на работното место и во заедницата во која живеат, и 

да бидат во можност да ги одбранат и унапредат своите 

работнички права. 

 

Методите на Clean Clothes Campaign во борба за 

подобрување на правата на текстилните работници вклучува 

широк спектар на активности: вршење притисок врз 

компаниите и владите да ја осигураат заштитата на 

работничките права, солидарна работничка соработка на 

интернационално ниво, превземање на индустриски и други 

акции во случај на кршење на работничките права, подигање 

на свеста и мобилизација на луѓето, проучување на правните 
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механизми, итн. Сите овие методи имаат за цел – јакнење на 
работничкото интернационално здружување. 
 

Клучни принципи на платформата се: 

 

-Секој работник – без обзир на пол, возраст, раса, 

националност, вид на договор, правен статус, итн. – има 

право на добри и сигурни работни услови со кои може да се 

вклучи во синдикат и колективно преговарање, и на плата 

која му овозможува достоинствен живот. 

 

-Секој работник има право да биде запознаен со своите 

права во државните и меѓународните закони, и има право да 

посетува тренинзи и едукации кои подетално ќе го 

информираат и запознаат со тоа право. 

 

-Работниците меѓу себе можат и мораат самостојно да 
одлучуваат за сопстевната организираност и јакнење. 

 

-Јавните кампањи и иницијативи кои превземаат протесни 

акции во случај на кршење на правата на работниците 

мораат претходно да се консултираат со работниците или со 

нивните синдикални претставници. 

 

-Посебна одговорност се става пред светските познати 

брендови кои секогаш треба да бидат спремни на преговори 

со синдикатите, како и на меѓународни договарања кои би 

овозможиле примена на постигнатите договори. 

Едно од главните барања на оваа платформа е борбата за 

достоинствена плата. Знаеме дека во Република Северна 

Македонија (како и во многу земји во светот) огромен број 

на работници неработат за достоинствена плата, туку за 

минимална или 
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многу ниска плата која не овозможува она што заслужува – 

достоинствен живот, туку сиромашен живот кој се сведува на 

обично преживување со прекувремена работа, непрекинат 

стрес и грижа околу кредитите и хипотеките, и неможност на 

животно осамосталување. 

 

Достоинствената плата би требало да се заработи во 

стандардна работна седмица, без терање на прекувремена 

работа, а на работникот би требало да му се овозможат пари 

со кои би можел да се нахрани и облечи самиот себе и 

семејството, плаќање на режиски трошоци, издвојување за 

здравствени услуги, образование, превоз, и штедење за 

непредвидени околности. 

 

Наброените сегменти би требало да се подразбираат бидејќи 

всушност работниците се производители на опшественото 

богатство, меѓутоа во капиталистичкиот начин на 

производство плодовите на нивната работа ги присвојуваат 

работодавачите кои за возраст им даваат трошки, колку да 

преживеат и работат. Затоа денеска борбата за 

достоинствена плата секако е чекор понапред. 
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4.Економска состојба во текстилната индустрија 

 

Привилегиите на потенцијалните инвеститори на текстилните 

работници не дава никаква надеж за подобри услови за 

работа. Според податоците на Државниот завод за 

статистика, минатата 2018 година, просечната нето плата во 

текстилната индустрија изнесуваше 15.477 денари, или 252 

евра. Меѓутоа, повеќето од вработените во оваа индустрија 

заработуваат месечно меѓу 200 и 250 евра. Во споредба со 

просечната македонска плата, која изнесува 450 евра, или со 

платите на 800 евра во добро платени сектори како што се 

воздушниот транспорт, текстилната индустрија е на самото 

дно. Состојбата на работниците вработени во текстилната 

индустрија во Северна Македонија е полоша во споредба со 

другите земји во регионот. Тоа е јасно од споредбата на 

македонските плати со оние во текстилниот сектор во 

Хрватска, каде вистинската просечната плата е 330 евра, или 

Словенија, каде што основната стапка на минималната плата 

за текстилците е 600 евра. 

 

Ако земеме предвид дека месечната потрошувачка кошница 

за едно четиричлено семејство е 32.133 динари, односно 519 

евра месечно, не треба да се прашуваме што многу 

работници на текстилната индустрија, со просечна плата од 

252 евра, со работа во фабриката, се принудени да имаат 

дополнителни работни места (обично во земјоделството: 

одгледување на тутун, зеленчук и овошје), со цел да 

преживеат. Исто така, во земја каде што стапката на 

невработеност е 30 отсто, работниците се обидуваат да го 

задржи лоши работни места (каде што се понижени, 
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малтретирани, жртви на прекувемена и неплатена работа), 
бидејќи нова работа е речиси невозможно да се добие. 

 

Па дури и кога платите доцнат две, три или пет месеци, 
работниците не престануваат да се надеваат дека платите 
 

сепак некогаш ќе дојдат. 
 

 

Ситуацијата е особено тешко за жените а 86,5 отсто од 

вработените во Северна Македонија во текстилната 

индустрија се жени. Таа чисти, готви, посветена е на тоа да 

биде мајка и добра жена. А сето тоа се случува кога таа како 

рботничка е злоставувана и работи за плата која можебиу ќе 

дојде а можеби и не. Иако состојбата во однос на 

еманципација на жените по малку се менува, тие се уште се 

дискриминирани и се туркани само кон сферата на домот, 

надвор од сферата на јавниот и социјален живот. Во третиот 

квартал од минатата година, 60,5 отсто од вкупното 

население на економски активни мажи бил вработен, додека 

процентот на вработени жени изнесува 39,5 отсто. Работни 

места кои жените често се несигурни, привремени и слабо 

платени. 

 

Покрај ниските плати, државата се јавува како пречка за 

синдикално организирање и остварување на основното 

уставното право на штрајк. Во Македонија, работниците не 

можат легално да организираат штрајк, ако тие не се во 

синдикатот. Па дури и ако успеат да организира штрајк, тој 

може да почне само кога ќе започне претходна постапката за 

помирување, за кои не постои пропишан рок. Според тоа, 

работодавачот може да го одложува помирувањето 

бесконечно. 
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5.Трудова експлоатација во земјоделскиот сектор – студија 
на случај 

 

Случај 1. “Животот изненадува, кај мене во нeпријатно. 

Останав вдовица со две деца, без работа зашто кај нас е 

најтешко да најдеш работа ако имаш над 35 години, дури 

ни во текстилната индустрија не те примаат ни за 

хигиеничарка.” - вели 48 годишната самохрана мајка која за 

да обезбеди егзистенција работи како аргат на туѓи ниви. 

 

“Овие години обезбедувањето на пари за живот го најдовме 

во аргатската работа - среќа и таа што се најдува. Ние сме 

група од четири жени, оваа година работевме на ниви во две 

села – наутро одевме во Беровци, а попладне во Заполжани. 

Наутро заминувавме во 4 часот а се враќавме во 10, а 

попладне одевме од 14 и 30 до 19 и 30 часот. Мачно е, 

особено попладне на 40 степени температура под ведро 

небо ти да работиш, заморен се враќаш и утрото пак иста 

песна. Понекогаш се случуваше дождот да изненади и да е 

отвори небото над нас, па водени и смрзнати да си отидеме 

дома и заработката на лекови да ја дадеме. Но, нема 

откажување, мора да се издржи.”- раскажува таа. 

 

Случај 2. 52 годишната Н.Ѓ. со големи воздишки ни го 

раскажа нејзиното искуство во приватната фирма т.н 

ладилник (Бим Фуд) Прилеп 

 

“Ќерка ми се запиша на факултет во Скопје, беше многу 

добра ученичка, а јас и мојот сопруг не сакавме да ги 

скратиме нејзините можности. Се обидов да побарам работа 

на повеќе места, но се беше неуспешно. Неколку пати имав 
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слушнато за т.н. ладилник во Прилеп, но и за условите таму. 

Според некои кажувања, условите биле премногу лоши. Но, 

на крај си реков: па неможе и да се толку лоши за да 

неможам да ги издржам. Но... 

 

Почнав со работа во понеделник, на 4 мај, 2018 година. 

Мојата смена почнуваше од 15 часот, во комората на 

ладилникот, втора смена. Две недели одев втора и трета 

смена. Мислев дека и на прва смена ќе и дојде редот. Но, не 

беше така. Само вработените кои имаа здравствено и 

пензиско осигурување работеа прва смена, додека ние 

останатите работевме само втора и трета смена. 

 

Условите беа многу лоши, катастрофални. Немавме 

соодветна опрема за работа, која барем малку би не 

заштитила. Имавме само обични мантили кои според газдите 

ни беа доволни за на температури од -10 степени. 

Дневницата беше 400 денари. 8 саати работа, во 

субстандардни услови, со никаква опрема и на многу ниска 

температура за само 400 денари. И секако без никакво 

осигурување. За да добиеме здравствено и пензиско 

осигурување требаше да работиме три месеци, за да види 

шефот или газдите како работиме. Најтешко беше со трета 

смена, од 23 до 7 часот со само 30 минути пауза. Тешко беше, 

неможиш да јадиш и пијаш кафе. Во тие 30 минути можиш 

или само да јадиш или само да пијаш кафе. И тоа надвор од 

комората бидејќи кујна немаше. Многу често ни се 

случуваше, за време на паузата, да одиме во гардероберот, 

за барем малку да поседиме. 
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Секоја смена си имавме по еден шеф. Неговото однесување 

ги преминуваше сите граници на некултура. Цело време се 

развикуваше без никаква посебна причина. Имав слушнато 

дека ако некој од вработените се пожали или пробува да му 

објасни нешто, добива намалување или целосно укинување 

на дневницата за тој ден. Дури имаше и случаи да ни се 

обраќа со погрдни зборови како “ненормални, будали, 

неспособни“. 

 

Тешко, многу тешко. Тие два месеци колку што работев во 
ладилникот, мислам дека ми го скратија здравјето за две 
години“. 

 

Вака Н.Ѓ. заврши со раскажување на нејзиното искуство во 
т.н. ладилник (Бим Фуд) Прилеп. 

 

Во последниве години со зголемувањето на 

субвенционирањето во земјоделството, се зголеми и 

трудовата експлоатација, во овој регион особено во 

тутунопроизводството и производството на пиперка. Голем 

број на средовечни жени (околу 90% се жени) немајќи друг 

избор во потрага по егзистенција, прифаќаат ваква сезонска 

работа кај големо поседници, без здравствено или пензиско 

осигурување, без надоместоци за празници и други 

бенефиции кој што еден работодавач треба да ги обзезбеди 

за своите работници. Работејќи од утро до мрак во прилично 

несоодветни услови, понекогаш и финансиски измамени - 

помалку надоместок, наместо пари се случило да им се дадат 

градинарски производи кои му останале неоткупени на 

газдата, немајќи друг избор тие ги прифаќаат овие 
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субстандардни услови за обезбедување на средства за 
основните потреби за живот. 

 

Тешко е да се прифати фактот што во 21 век, реалната слика 

покажува постоење на обесправеност за непостоење на 

законска заштита, покажува дека теоријата не е применета 

во пракса, дека злоупотребата на маката на оние на работ на 

егзистенција и нивната борба на живот се основна алатка за 

повисоки приходи на оние кои имаат доволно да имаат уште 

повеќе. 
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6.Препораки и заклучоци 

 

За да се унапредат и заштитат правата на работниците во 

Република Северна Македонија и да се спречи трудовата 

експлоатација на работниците во текстилната индустрија, 

земјоделството, трговијата, угостителството, градежништвото 
 

и во другите дејности во приватниот и општествениот живот, 

работодавачите вклучувајќи ја и државата како најголем 

работодавач во Република Северна Македонија треба 

задолжително да го спроведуваат и почитуваат Законот за 

работни односи и другите закони од трудовата сфера. 

 

За прекршувачите на законите треба да се превземаат 

соодветни санкции со кои би се делувало врз 

работодавачите правилно да ги применуваат законите кои се 

однесуваат на правата на работниците. 
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7.Корисни информации 

 

Државен инспекторат за труд 
 

Адреса: Бул.Партизански Одреди бр.48-а 
 

Скопје, Р.Северна Македонија 
 

тел. 02 3116110; 02 3296310 

 

Пријави работа на црно 151 31 

 

Синдикат на работниците од текстилната, кожарската 
и чевларската индустрија на Република Северна 
Македонија 
 

Адреса: ул.12 Ударна бригада бр.2-

а Скопје, Р.Северна Македонија  

тел. 02 3163648 
 

Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс 
 

на Република Северна Македонија 
 

Скратен назив: АгроСиндикат 
 

Адреса: ул.12 Ударна бригада бр.2-а 
 

Скопје, Р.Северна Македонија 
 

тел. 02 3164846, 070 349720 
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Аналитички извештај за текстилни компании во општина Прилеп 

од спроведени истражувања од мобилните тимови 

 

Април – Јуни, Септември 2019 година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Во рамки на проектот „Не биди роб – информирај се за своите 
работнички права!“ кој е финансиран од програмата за 
доделување грантови на проектот „Стратешки партнерства за 
развивање на социјална агенда за промени: ,,Препознај, почитувај 
и остварувај права" финансиран од ЕУ, а спроведуван од 
Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе 
Отворена Порта во партнерство со Здружението за унапредување и 
заштита на правата на работниците Достоинствен работник беа 
спроведени низа активности и теренско истражување преку 
ангажираните мобилни тимови – истражувачи, таргетирајќи ги 
текстилните компании и работници каде најчесто постои трудова 
експлоатација. 
 
Имено, во истражувањето беа мапирани и опфатени следните 
текстилни компании: 

1. Комфи Ангел 
2. Васидора 
3. Моника 
4. Конфекција Кули 
5. Нат –Текстиле 
6. Фешн Линк Интернационал 

Спроведените истражувања во рамки на проектот, согласно целите 
и очекуваните резултати беа реализирани од страна на мобилните 
тимови во период од Април до Јуни, и во месец Септември 2019 
година за што со истражувањето вкупно беа опфатени 230 
текстилни работници од кои 51 мажи и 179 жени.  
 
Истражувањата беа во времетраење од 4 месеци последователно 
и преку принцип на вербална комуникација беа насочени кон 
откривање и прибирање на информации за реалната состојба и 
евентуалните проблеми со кои се соочуваат текстилните 
работници од горенаведените компании. Факт притоа, според 
опфатените текстилни работници се потврудува податокот дека во 
самите текстилните компании повеќе се застапени жените во 
споредба од мажите.  
 
 



 
Имено, спроведените истражувања беа во насока на испитување 
на условите во кои што работат, исплаќањето на трудот, дали се 
почитуваат работничките права и дали истите ги уживат тие права, 
како и опфаќајќи ги аспектите на заштита и користење на 
институционалните механизми на правна заштита, исто така и за 
постоењето и функционалноста на синдикалните организации, 
нивното превземање на мерки и постапки пред институциите на 
државата во интерес на работникот/чката доколку постои 
проблем, односно дали работниците се „гласноговорници“ или 
„молчат“ на случувањата и неправилниот третман. Паралелно 
преку спроведување на овој процес, се истражуваше и односот и 
постапувањето на работодавачите во насока на тоа дали ги 
унапредуваат позициите на работниците/чките, им ги 
овозможуваат условите за работа и дали им ги прекршуваат 
правата. 

 
Резултатите од спроведените истражувањата се следните: 
 
Платата 
Работниците не се задоволни од плаќањето на нивниот труд, 
односно  висината на платата е на незадоволително ниво. Опсегот 
на платите се движи од минимална  плата 12.165 денари до 20.000 
денари од кои ако е над 12.165 денари вклучени се бонуси, работа 
од трета смена, работа во сабота и недела, како и прекувремената 
работа и работа во празник.  Работодавачите во глобала го 
исплаќаат само минималниот износ на плата загарантран со закон. 
Само многу мал дел од  испитаните работници се изјаснаа дека се 
задоволни од својата плата.   
 
Придонеси и прекувремена работа 
Запазени се роковите за навремено добивање на плата, истотака и 
исплаќањата од задолжителните придонеси за здравство и 
пензиско осигурување. 
Истотака бидејќи во одредени компании постои  практика да се 
работи прекувремено, а во некои и во смени. Ваквата работа во 
поголем дел од компаниите се плаќа. 
 
 



 
Годишен одмор 
Испитаните работници се изјаснаа дека годишни одмори им 
даваат но секогаш постои отпор  на барањата за одмор од страна 
на работодавачите бидејќи работодавачите се правдаат дека има 
работа и не секогаш даваните одмори се во согласност со бараните 
датуми од работниците. Иако постои и практика за ново вработени 
лица да му прават пријава-одјава од работен однос пред 6тиот 
месец од работниот однос со цел да не им се даваат годишни 
одмори. 
 
Безбедност и здравје при работа 
Во сите истражени фирми безбедноста и здравјето при работa е на 
просечно ниво, сепак има исклучоци кои им сметаат на 
работниците во секојдневното работење и го ставаат во опасност 
нивното здравје па и живот.   
 
Норми 
Најголемо незадоволство покрај  ниската плата работниците 
искажаа и во однос на нормите коишто им се бараат во работата. 
Велат дека се превисоки и дека неможат да ги стасаат. Брзото 
темпо на работа  води кон голем замор, исцрпување  и монотоност 
на работа.  
 
Дискриминација и мобинг 
Се појави преголемо незадоволство од страна на испитаните 
работници бидејќи велат постои дискриминација и на 
хоризонтално ниво - меѓу самите работници, но и на вертикално 
ниво претпоставен – работник. Мобингот е присутен секојдневно 
каде се забележани викања од страна на претпоставените (шефови 
– менаџер), инфериорност и шефовско однесување спрема 
работниците како и неколегијалност.  Работниците велат дека 
претпоставените немаат ниту слух ниту механизам за  нивното 
незадоволството. 
 
 
 
 
 



 
Синдикални организации 

Во опфатените компании синдикалните здруженија се нешто во 
што не веруваат. Синдикати за вработените не се познати 
официјално дека постојат  иако се дел од нивните  приоритети за 
формирање на истите. 
 
Државен инспекторат за труд 
Истражувањата покажуваат дека работниците имаат страв да го 
контактираат трудовиот инспекторат. Од испитаните работници се 
откри случај, кадешто на работник му беше прекршено 
работничкото право во врска со работниот однос. Понатаму 
следуваше контакт со ДИТ и покрај првично превземените 
дејствија од работникот којшто постапил согласно со законските 
правила и прописи истиот не добил ниту извештај од ДИТ ниту 
одговор од компанијата за неговиот работен статус. Иако, е јасно 
дека работничките права се прекршени неговиот случај стангира 
без никакви резултати. 
 
Решенија и приоритети за  подобрување на состојбата на 
работниците  

 
директни активности за поголема информираност на 
работниците од текстилната индустрија за своите работнички 
права; 
информирање на работниците со рекламен материјал, ТВ 
спотови, директно вклучување на работниците во разни дебати 
поврзани со работничкото право, едукативни собири, семинари 
и работилници и друго; 
унапредување и користење на механизмите за заштита на 
правата на работникот во текстилната индустрија; 
пробоно правни совети на текстилните работници во однос на 
препознавање на повреда на работничките права; 
потребата од користење на заштитните механизми и 
обраќањето во институциите/здруженијата кои се занимаваат 
со заштита на правата на работниците и од областа на 
работниот однос во правниот систем на државата; 
 
 



 
 
зајакнување на довербата и пристапување во синдикални 
организации и други здруженија, како и подигнување на свеста 
за состојбата на работникот;   
-формирање на Локален економско-социјален совет. 

 

 

 

 

 


