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Предговор

Го ле мо за до волс тво ни прет ста ву ва што мо же ме да ви ги прет ста ви ме овие „Ала тки 
за инс пе кто ри те на тру дот“. Ала тки те вклу чу ва ат мо дел на По ли ти ка за спро ве ду ва-
ње инс пек ци ја на тру дот, При рач ник за ра бо та и обу ка и мо дел на Ко декс за етич ко 
од не су ва ње. Тоа се три ос нов ни ала тки што се не оп ход ни за пра кти ка та на мо дер на та 
инс пек ци ја на тру дот, ко ја што е во исто вре ме ефи кас на и ефе ктив на. 

Ка ко важ на уло га на инс пек ци ја та на тру дот во се ко ја зем ја се ја ву ва про мо ви ра ње то 
на по чи ту ва ње на на ци о нал но то за ко но дав ство за труд, ка ко и до бри те тру до ви пра-
кти ки, во на со ка на ос тва ру ва ње на ос нов ни те пра ва на ра бот ни ци те, урам но те жен 
со ци ја лен и еко ном ски раз вој и ста бил ни и ефе ктив ни ин ду стри ски од но си ка ко ос-
но ва за кон стру кти вен со ци ја лен ди ја лог и от та му по зи тив на ин ве сти ци о на кли ма. Се 
оче ку ва од инс пе кто ра ти те на тру дот да им по ма га ат на ра ко водс тво то и ра бот ни ци те 
во про це сот на раз ви ва ње до бри тру до ви пра кти ки и во по стиг ну ва ње то со ци јал на 
прав да и при стој на ра бо та за си те.

По по долг пер и од на по ли тич ка не ста бил ност, зем ји те од Источ на и Ју го и сточ на 
Евро па се на о ѓа ат во про цес на бр за транс фор ма ци ја кон стру кту ри те на па зар на та 
еко но ми ја. Ме ѓу тоа, про це сот на при ва ти за ци ја и „уче ње то на пра ви ла та“ на мо дер-
на та па зар на еко но ми ја, ка ко и но ви те со ци јал ни парт нерс тва има ат мно гу раз лич ни 
вли ја ни ја врз ра бот ни те ус ло ви во си те се кто ри на сто панс тво то.  Би деј ќи сè по го лем 
број на про из во ди и ус лу ги од овие зем ји вле гу ва ат на свет ски те па за ри, прет при ја-
ти ја та ќе мо ра да се мо дер ни зи ра ат и да ги на ма лат тро шо ци те за одр жу ва ње на кон-
ку рент но ста.  

При та кви окол но сти, на стан дар ди те на тру дот и нив но то спро ве ду ва ње по не ко гаш 
се гле да ка ко на преч ка на по го ле ма та де лов на ефи кас ност. Ин тер вен ци и те на вла да та 
во на со ка на за шти та на тру дот се сме та ат за на ру шу ва ње на ра бо та та на сло бод ни те 
па за ри што при до не су ва кон по ви со ки пла ти и тро шо ци за тру дот над вор од пла та-
та, при што, на вод но, се огра ни чу ва ат мож но сти те за нат пре ва ру ва ње на гло бал ни те 
па за ри.  При фа ќа ње то на овој ар гу мент би зна че ло бу квал но уки ну ва ње на служ би те 
на инс пек ци ја та на тру дот, ка де што си ли те на сло бод ни те па за ри би ја по дри ва ле со-
ци јал на та за шти та.

Зго ле ме на та гло бал на кон ку рен ци ја е сле де на од трен дот за по го ле ма ли бе ра ли за ци-
ја, ус ло ви на сло бод на тр го ви ја, ка де што рас пре дел ба та на ре сур си те ќе би де сè по ве-
ќе и по ве ќе под вли ја ние на па зар ни те си ли. Жел ба та за прив ле ку ва ње ин ве сти ции и 
соз да ва ње ра бот ни ме ста во сог лас ност со еко ном ски те па ра ме три мо же да надв ла дее 
над со ци јал ни от им пе ра тив за за шти та на тру дот. Во слу ча јот со гло ба ли за ци ја та, 
зго ле ме на та ли бе ра ли за ци ја на мет ну ва при ти сок на вла ди те да ги на ма лат ин тер вен-
ци и те на па за рот на труд, при тоа до пол ни тел но ста вај ќи ја под сом неж и не ги рај ќи ја 
по тре ба та од служ би те за инс пек ци ја на тру дот.

Ме ѓу тоа, мо ра да му се одо лее на се кој обид за мар ги на ли зи ра ње на ра бо та та на инс-
пек ци ја та на тру дот.  Гло ба ли за ци ја та и ли бе ра ли за ци ја та соз да ва ат сè по го лем при-
ти сок врз ре сур си те на труд, и тоа ба ра по го ле ма вни ма тел ност кај инс пе кто ри те на 
тру дот, до кол ку се це ли кон из бег ну ва ње на експ ло а та ци ја на тру дот и на ру шу ва ње 
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на ра бот ни те од но си. Мо да ли те ти те за за шти та на тру дот мо же би тре ба да пре тр пат 
про ме ни, но нив на та на ме на и це ли те оста ну ва ат исти – актив но сти те на инс пек ци-
ја та на тру дот се клуч ни во обез бе ду ва ње то урам но те жен со цио-еко ном ски раз вој и 
от та му со ци јал на прав да, ка ко и во обез бе ду ва ње то важ ни ус лу ги за ра бот ни ци те и 
ра бо то дав ци те, осо бе но во, че сто, те шка та фа за на тран зи ци ја. 

Клуч ни те ас пе кти на инс пек ци ја та и по тре ба та за спро ве ду ва ње на за ко ни те мо ра 
да оста нат по ли тич ки при о ри те ти. Во овој кон текст, осо бе но вни ма ние мо ра да се 
по све ти на мно гу те шки те, про мен ли ви и по не ко гаш спро тив ста ве ни и че сто но ви и 
не поз на ти уло ги на инс пе кто ри те на тру дот и на тоа ка ко инс пе кто ра тот ефи кас но да 
упра ву ва со про це сот на ре фор ми, ко и што не из беж но вклу чу ва ат про ме ни во по ли ти-
ка та, прав на та рам ка, ор га ни за ци ја та и стру кту ра та на инс пек ци ски те служ би, ка ко и 
на ме то ди те за ин тер вен ци ја – со дру ги збо ро ви, на што и на кој на чин инс пе кто ри те 
ќе вр шат про вер ка.

Ори ги нал на та вер зи ја на до ку мен ти те со др жа ни во оваа пуб ли ка ци ја бе ше на пра ве на 
за Инс пе кто ра тот на тру дот на Ср би ја, ка ко дел од две го диш ни от про ект за тех нич-
ка со ра бо тка, фи нан си ран од стра на на Од де ле ни е то за труд на Со е ди не ти те др жа ви. 
Овој про ект има ше за цел да и по мог не на Ср би ја во мо дер ни зи ра ње то на си сте мот 
за инс пек ци ја на тру дот, кој што „ќе од го ва ра“ при при ста пу ва ње то кон Европ ска та 
уни ја, ка ко и во усог ла су ва ње то на по ли ти ки те и пра кти ки те со со од вет ни те европ ски 
со се ди. Цел та бе ше, зна чи тел но да се зго ле ми усог ла се но ста со за ко ни те и про пи си те 
за труд и за шти та при ра бо та, ме ѓу дру го то, пре ку обез бе ду ва ње ре сур си за про гра ма 
за обу ка од го лем раз мер, на ме не та за кон со ли ди ра ње на си сте мот за инс пек ци ја на 
тру дот и про мо ви ра ње на кон цеп тот на Ин те гри ра на инс пек ци ска служ ба. Во овој 
кон текст, инс пе кто ри те на тру дот во Ср би ја имаа огром на ко рист од пра ктич ни те 
ала тки што беа раз ви е ни во те кот на про е ктот и ко и што се прис по со бе ни кон ва ши те 
ус ло ви ту ка. 

Спо ред нас, ала тки те – По ли ти ка за спро ве ду ва ње инс пек ци ја на тру дот, При рач ник 
за ра бо та и обу ка и Мо дел на ко декс за етич ко од не су ва ње – ќе би дат од го ле ма ко-
рист во дру ги те зем ји, осо бе но она му ка де што служ би те на инс пе кто ра тот на тру-
дот и це ли от си стем за за шти та на тру дот тре ба да се прис по со би кон про мен ли ви те 
по ли тич ки и еко ном ски ус ло ви. Ала тки те се прет ста ве ни на ед но ста вен на чин, из-
бег нат е тех нич ки от ја зик, до де ка истак на ти се клуч ни те точ ки за ра ди по ед но став но 
упа ту ва ње. До вол но се раз бир ли ви за да им по мог нат на инс пе кто ри те во нив ни те 
се којд нев ни актив но сти. На ме не ти се да слу жат ка ко ала тка за кон сул ти ра ње за инс-
пе кто ри те на тру дот на си те ни воа во служ ба та. Исто та ка, на ме не ти се за мо ти ви ра-
ње на инс пе кто ри те на тру дот, по втор но да раз мис лат за нив ни те уло ги и да при фа тат 
по и но ва тив ни при ста пи во из вр шу ва ње то на инс пек ци ска та служ ба.

Се оче ку ва, По ли ти ка та, При рач ни кот и Ко де ксот да ста нат ко рис ни, стан дард ни 
при рач ни тек сто ви за инс пек ци ја та на тру дот и инс пе кто ри те на тру дот во мно гу зем-
ји во ре ги о нот.

Би са ка ле да им се заб ла го да ри ме и да иска же ме по себ но приз на ние на г. Вол фганг 
вон Рихт хо фен, Ме ѓу на ро ден кон сул тант за инс пек ци ја на тру дот, што ни по мог на 
со сво е то огром но искус тво кое оп фа ќа го лем пер и од и мно гу зем ји во рам ки те на 
про е ктот, ка ко и за из го тву ва ње то на по го ле ми от дел од ма те ри ја лот во оваа пуб ли-
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ка ци ја. Г. вон Рихт хо фен го под го тви ори ги нал ни от При рач ник за ра бо та и обу ка за 
инс пе кто ри те на тру дот и по го ле ми от дел од По ли ти ка та за спро ве ду ва ње инс пек ци ја 
на тру дот. Долж ни сме му за не го ви от про фе си о на ли зам и по све те ностa во уна пре ду-
ва ње то на иде ја та за мо дер на инс пек ци ја на тру дот во Цен трал на и Источ на Евро па. 

Изра зу ва ме бла го дар ност и на трој ни от тим што го истра жу ва ше слу ча јот на етич ко 
од не су ва ње во Ср би ја и, од тоа истра жу ва ње, ја из го тви пр ва та вер зи ја на Ко де ксот за 
етич ко од не су ва ње на инс пе кто ри те на тру дот, кој што има зна че ње за инс пе кто ри те, 
не са мо во Ср би ја ту ку и ши рум све тот. За нив на та уло га во раз ви ва ње то на из ве шта-
јот и из го тву ва ње то на мо дел-Ко де ксот за етич ко од не су ва ње, би са ка ле да им се заб-
ла го да ри ме на г. Ма ри јан Зо виќ, Ге не ра лен се кре тар на здру же ни е то на ра бо то дав ци 
на Ср би ја, г. Сла во љуб Лу ко виќ, Ге не ра лен се кре тар на син ди ка тот Не за вис ност, г-ѓа  
Ма ја Илиќ и г-ѓа  Та ња Вук ми ро виќ, Ви ши инс пе кто ри при Др жав ни от инс пе кто рат 
на тру дот на Ср би ја.

Би са ка ле да изра зи ме приз на ние и на г. Кри сто фер Мил вуд што ги откри скулп ту ри-
те и ни обез бе ди фо то гра фии од нив за да ја илу стри ра ме оваа пуб ли ка ци ја.

На крај, би са ка ле да и се заб ла го да ри ме на г-ѓа Ана Фар кас, Про грам ски аси стент во 
кан це ла ри ја та на МОТ во Бу дим пе шта, за неј зи но то учес тво во про е ктот и осо бе но за 
неј зи ни те уред нич ки спо соб но сти во прис по со бу ва ње то на овие важ ни ала тки со цел 
тие да ста нат до стап ни за по ши ро ка пуб ли ка, за да им ко ри сти на инс пе кто ра ти те на 
тру дот, ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те во Цен трал на и Источ на Евро па и по ши ро ко. 

Пе тра Улс хо фер     Ени Рајс
Ди ре ктор      Виш екс перт
По дре ги о нал на кан це ла ри ја на МОТ  За шти та при ра бо та
за Цен трал на и Источ на Евро па  По дре ги о нал на кан це ла ри ја на МОТ
Бу дим пе шта     Бу дим пе шта
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Ревитализирањенаинспекцијатанатрудот:
модел-политиказаспроведување

инспекцијанатрудот





13Ре ви та ли зи ра ње на инс пек ци ја та на тру дот: мо дел-по ли ти ка за спро ве ду ва ње инс пек ци ја на тру дот

вовед

Овој мо дел на националнаполитиказаспроведувањеинспекцијанатрудотима 
за цел да ја олес ни и да оси гу ри по е фе ктив но спро ве ду ва ње на ин те гри ран про цес за 
инс пек ци ја на тру дот, во сог лас ност со прин ци пи те на Кон вен ци ја та на МОТ и пра-
кти ки те во зем ји те-член ки на Европ ска та уни ја. Глав на та цел на мо дел-по ли ти ка та 
е да оси гу ри де ка си те ра бо то дав ци и ра бот ни ци ра бо тат во сог лас ност со ба ра ња та 
на на ци о нал ни от За кон за труд и де ка Вла да та ќе по мог не и ќе го спро ве де та кво то 
усог ла су ва ње пре ку комбинацијанасоветодавниинадзорнимерки, со ко и што ќе 
се обез бе ди при стој на ра бо та за си те.  

Усог ла су ва ње то мо ра да се спро ве де не са мо за ра ди вос по ста ву ва ње ја вен ред, ту ку 
за ра ди обез бе ду ва ње за шти та за си те ра бот ни ци во зем ја та и за нив ни те се мејс тва, 
спре чу ва ње на уда рот врз ра бо то дав ци те што ин ве сти ра ат во чес на ра бо та од стра-
на на кон ку рен ти те што не ра бо тат во сог лас ност со про пи си те, соз да ва ње ед на кви 
„пра ви ла на игра“ за си те, ка ко и обез бе ду ва ње мож но сти за по раст на сто панс тво то 
и оп штес тво то, во ко е што си те гра ѓа ни има ат пра вед но учес тво.  

По ли ти ка та со др жи визијаза на ме на та и на со ка та на др жав ни от си стем за инс пек ци-
ја на тру дот; из ја ва за мисијата,ко ја што прет ста ву ва од го вор на пра ша ње то: „ка ква 
деј ност вр ши ме?“; гру па стратешкицеликон ко и што се стре ми ра ко водс тво то на 
инс пек ци ја та на по долг рок; и основнипринципишто тре ба да се при ме нат во мо-
дер на та инс пек ци ска служ ба, за ра ди ис пол ну ва ње на кри те ри у ми те за до бро упра ву-
ва ње на ко ја би ло Вла да.

Мо дел-по ли ти ка та, исто та ка, вклу чу ва и гру па параметри,врз ко и што ќе се зас но ва 
неј зи но то спро ве ду ва ње; утвр ду ва јасни,транспарентнииефективнипостапкиза 
стан дард ни те актив но сти на инс пек ци ја та (пр ви по се ти) и каз не ни мер ки; го по ста ву-
ва при ста пот кон секторот намалиисреднипретпријатија;и по кри ва кон крет ни 
пра ша ња, ка ко што се особеноопаснитедејности: гра деж ниш тво, ру дарс тво, хе ми-
ка лии, зем јо делс тво; и особеноранливитегрупинаработници: пра ша ња што ги 
за се га ат жен ски те ра бот ни ци, на при мер, мај чин ска за шти та, мал тре ти ра ње на ра бо та 
или дет ски труд, до маш ни ра бот ни ци, вра бо те ни во до ма ќинс тва та, стран ски ми гран-
ти итн.

На по ли ти ка та тре ба да се гле да ка ко на мо дел што мо же да се иско ри сти ка ко ос но ва 
за раз вој на По ли ти ка за спро ве ду ва ње инс пек ци ја на тру дот, прис по со бе на кон кон-
крет на зем ја. Поз на то е де ка во Цен трал на и Источ на Евро па, ка ко и ши рум све тот, 
по сто јат по ве ќе раз лич ни си сте ми за ор га ни за ци ја на служ би те на инс пек ци ја та на 
тру дот – во рам ки те на Ми ни стерс тво то за труд, во рам ки те на ор га ни те што оп фа-
ќа ат не кол ку инс пек ци ски служ би или не за вис ни на ци о нал ни инс пек ци ски служ би 
што се ди рект но под над леж ност на Пар ла мен тот.  Мо дел-по ли ти ка та што сле ду ва се 
од не су ва на Служ би те за инс пек ци ја на тру дот и Ми ни стерс тво то за труд, ка ко скра-
те ни на зи ви во кон крет ни те на ци о нал ни си сте ми. Се оче ку ва од вас да ги вмет не те 
со од вет ни те нас ло ви и ор га ни за ци ски от си стем. 
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Отка ко ќе би де из го тве на, но ва та по ли ти ка тре ба да се прет ста ви на на ци о на лен тро-
ен со ста нок на ви со ко ни во (или со по ве ќе за ин те ре си ра ни стра ни) со цел да се разг-
ле да, пре чи сти и усвои. Отка ко ќе се усвои, тре ба да и се да де најсилнаполитичка
поддршкананајвисокоможнониво . 

Но ва та по ли ти ка тре ба да би де широкораспространетакајситеносителинаслуж-
баи дру ги те за сег на ти стра ни, ка ко што се стран ски те ин ве сти то ри итн., за јас но да 
се ин фор ми ра ат за она што Тру до ви от инс пе кто рат оче ку ва од нив и што мо же тие да 
оче ку ва ат од инс пек ци ски те служ би. Си те до се гаш ни и но во вра бо те ни инс пе кто ри 
на тру дот тре ба да би дат це лос но обу че ни за ефе ктив но спро ве ду ва ње на оваа но ва 
по ли ти ка.
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националнаполитика(заспроведување)
наинспекцијатанатрудот

1 .Преамбула
Ми ни стерс тво то за труд во ................... (до да де те го име то на зем ја та) е за дол же но 
за обезбедувањепочитувањенаЗаконотзатруд, Актот за за шти та при ра бо та, ка-
ко и на си те дру ги ре ле вант ни за ко ни за труд, ко и што се во си ла во мо мен тот, пре ку 
обез бе ду ва ње совети,применаикаквибилодругисоодветнимерки. 

За таа цел, вос по ста ве на е На ци о нал на та служ ба за инс пек ци ја на тру дот (СИТ), 
со се ди ште на Служ ба та за унс пек ци ја на тру дот во рам ки те на Ми ни стерс тво то за 
..................... Об лас ни кан це ла рии за труд во рам ки те на зем ја та и служ би со ста ве ни 
од .... инс пе кто ри на тру дот. (Тре ба да се по пол нат со од вет ни те ими ња, бро јот на 
кан це ла рии и инс пе кто ри, итн.)

Цел та на до не су ва ње то на На ци о нал на та по ли ти ка (за спро ве ду ва ње) на инс пек ци ја та 
на тру дот  е да се вос по ста ви наменатаинасокатаи да се зго ле ми ефективноста
ивлијаниетона си те актив но сти на се ди ште то и те рен ски те служ би, ко ја што ќе се 
при ме ну ва од стра на на си те инс пе кто ри на тру дот, и чи ја што при ме на ќе би де стро го 
сле де на вна треш но, од стра на на те рен ски те служ би и се ди ште то, ка ко и над во реш но 
од со ци јал ни те парт нер ски ор га ни за ции. 

Во до ку мен тот на На ци о нал на та по ли ти ка (за спро ве ду ва ње) на инс пек ци ја та на тру-
дот се по ста ву ва ат ос нов ни те прин ци пи што над леж но то ми ни стерс тво за труд оче-
ку ва се ди ште то на СИТ, си те ди ре кто ри на те рен ски те служ би и си те по е ди неч ни 
инс пе кто ри на тру дот да ги по чи ту ва ат. Исто та ка, им овоз мо жу ва на ра бо то дав ци те 
и ра бот ни ци те и дру ги те но си те ли на служ ба по до бро да ги раз бе рат инс пек ци ски те 
актив но сти на СИТ, вклу чу вај ќи го сле де ње то на обу ка та и из вед ба та на инс пе кто-
ри те, по ви ку ва ње то на од го вор ност на инс пе кто ри те во слу ча и те ко га се за бе ле жа ни 
очиг лед ни от стап ки, и от та му да би дат од го вор ни пред нив за усог ла се но ста.

2 .визија
Во кон сул та ции со со ци јал ни те парт не ри, усво е на е след на та Ви зи ја:
СИТимазацелдапридонесеконурамнотеженнационаленсоцио-економскираз-
војипросперитетпрекуобезбедувањеправеднаирамноправна,ефективнаиефи-
каснаинспекцијанатрудотштоќебидевосогласностсозаконите,ќеосигури
заштитанаработницитеиќејаунапредиконкурентностакајработодавците.

3 .мисија
След на та Ми си ја, ко ја што прет ста ву ва на до пол ну ва ње на Ви зи ја та, е исто та ка, до не-
се на со тро ен со ци ја лен ди ја лог:
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СИТ има за цел да оси гу ри пот пол но по чи ту ва ње на це ло то на ци о нал но за ко но дав-
ство за труд, та ка што ри зи ци те по без бед но ста и здрав је то на лу ѓе то и ус ло ви те за 
вра бо ту ва ње ќе би дат со од вет но кон тро ли ра ни; ка ко и да про мо ви ра пра вед на, без-
бед на, здра ва, ста бил на и про ду ктив на ра бот на сре ди на на си те ра бот ни ме ста во рам-
ки те на од го вор но ста на на ци о нал ни те служ би за инс пек ци ја на тру дот. 

4 .Стратешкицели
СИТ ка ко ор га ни за ци ја и си те инс пе кто ри на тру дот во рам ки те на иста та се по све те-
ни на след ни те стра те шки це ли:

Промовирањедобрипрактики затрудот•	 , вклу чу вај ќи со ци јал на за шти та, по-
до бре ни ус ло ви за ра бо та, без бед на и здра ва ра бот на сре ди на и со од вет ни ка па-
ци те ти за со ци јал на за шти та. СИТ го спро ве ду ва за ко но дав ство то за труд за ра ди 
по стиг ну ва ње на овие це ли.
За •	 обезбедувањеинформацииисоветизацелокупнотозаконодавствозатруд: 
Ми ни стерс тво то за труд е ини ци ја тор и за штит ник на на ци о на ни те за ко ни за труд. 
Ин сти ту ци ја та за спро ве ду ва ње во рам ки те на ми ни стерс тво то, СИТ, е од го вор на 
за ин фор ми ра ње на со ци јал ни те парт не ри и си те за ин те ре си ра ни стра ни за за ко-
ни те, осо бе но за нив ни те пра ва и долж но сти и, ка де што е со од вет но, за обез бе-
ду ва ње со ве ти, еду ка ци ја и ин струк ции за нив, пред да пре ми не кон изре ку ва ње 
каз не ни мер ки.
Заобезбедувањеусогласеностсоцелокупнотозаконодавствозатруд:•	 СИТќе
бидепроактивна, (пла ни ра ње на го диш ни и ме сеч ни, на ци о нал ни, те рен ски и се-
ктор ски инс пек ци ски актив но сти, утвр ду ва ње на слу ча и те ка де што по стои не у-
сог ла се ност и пре зе ма ње ко ре ктив ни мер ки) и реактивна (т.е. спра ву ва ње со жал-
би, не сре ќи, ин ци ден ти и спо ро ви).
Заосигурувањедекапостоиправеднаицелоснаусогласеностсоситезаконии•	
прописизатруд: усог ла се но ста ќе би де пра вич на со цел да се спре чат на ру шу ва-
ња ме ѓу еко ном ски те кон ку рен ти или ме ѓу со ци јал ни те гру пи (на при мер, ра бот-
ни ци те - др жав ја ни и стран ски те ми гран ти; ма жи те и же ни те итн.). Со од вет на та 
упо тре ба на над леж но сти те за спро ве ду ва ње, вклу чу вај ќи кри вич но го не ње, е важ-
на при обез бе ду ва ње то усог ла се ност со за ко нот и оси гу ру ва ње де ка ли ца та што 
има ат об вр ски спо ред тој за кон ќе се по ви ка ат на од го вор ност за не о без бе ду ва ње 
за шти та на здрав је то, без бед но ста и со ци јал на та за шти та.
Запомагањенапартнеритевопроизводството•	 при спро ве ду ва ње то на на ци о-
нал но то за ко но дав ство за труд на нај про ду кти вен на чин и во ду хот на со ци јал но 
парт нерс тво. СИТ ќе ги на со чи сво и те ре сур си кон обез бе ду ва ње вид лив и мер лив 
при до нес за на ци о нал ни от со ци ја лен и еко ном ски раз вој на урам но те жен и пра ви-
чен на чин.
Запромовирањенацврсти,продуктивниихармоничниработниодноси,•	 осо-
бе но пре ку про мо ви ра ње ко ле ктив ни пре го во ри, ка ко и ре а ги ра ње по и ре ша ва ње 
на жал би те на вре ме но и пра вед но, и спре чу ва ње или по ма га ње во ре ша ва ње то на 
спо ро ви те пре ку вос по ста ву ва ње со ци ја лен ди ја лог.
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5. Принципи

СИТ до не се гру па прин ци пи што има ат по себ на важ ност од ас пект на оси гу ру ва ње 
усог ла се ност пре ку пре по ра ки (стру кту рен со вет, ин фор ма ци ја и еду ка ци ја) и спро ве-
ду ва ње (пре ду пре ду ва ње, ин струк ции, за бе ле шки и из вр шу ва ње). Ту ка се вклу че ни:

Службанасоченаконклиентот:•	  проб ле ми те со ко и што се со о чу ва ат прет при ја-
ти ја та и ра бот ни ци те тре ба да се ре шат, со бесп лат ни ус лу ги, при што ќе се зе ме 
пред вид, што е мож но по ве ќе, кон крет ни от но си тел на служ ба (кли ен тот на оваа 
ус лу га).
Пропорционалност:•	  се ко ја ак ци ја за спро ве ду ва ње тре ба да би де по вр за на со и 
сраз мер на на ри зи ци те по здрав је то и без бед но ста и се ри оз но ста на очиг лед но то 
пре кр шу ва ње на за ко нот за труд.  Инс пе кто ри те тре ба да го зе мат пред вид ка па ци-
те тот на прет при ја ти ја та за усог ла су ва ње и фа ктот да ли до бри те стра ни на мер ки те 
за спро ве ду ва ње пре ов ла ду ва ат над не га тив но сти те, ка ко и да ли по стои по па ме тен 
и по со од ве тен на чин на по стиг ну ва ње на иста та цел за усог ла су ва ње.
Ефикасностиефективност:•	  СИТ ќе се стре ми кон нај до бро иско ри сту ва ње на 
рас по ло жи ви те чо веч ки и ма те ри јал ни ре сур си. Тоа по драз би ра раз вој, це лос на 
при ме на и стро го сле де ње на при ме на та на ра ци о нал ни те ме то ди и це ли за по-
ста ву ва ње при о ри те ти, кол ку што е мож но по ве ќе во кон сул та ции со со ци јал ни те 
парт не ри, ка ко и за утвр ду ва ње на нај го ле ми те пре кр ши те ли.
Транспарентност:•	  СИТ ќе се стре ми да им по мог не на ра бо то дав ци те, ра бот ни-
ци те и дру ги те за ин те ре си ра ни стра ни да ги раз бе рат нив ни те пра ва и долж но сти, 
што се оче ку ва од нив во сог лас ност со за ко нот и што мо же тие да оче ку ва ат од 
СИТ. Мо ра да се обез бе ди при стап до про пи си те за си те, ка ко и да се обез бе дат и 
ди стри бу и ра ат до бри, лес но раз бир ли ви, по мош ни ма те ри ја ли за об јас ну ва ње.  
Отчетност:•	  инс пек ци ски от пер со нал е со ста вен од јав ни служ бе ни ци со по сто-
ја но вра бо ту ва ње и не за вис ни од не со од вет ни над во реш ни вли ја ни ја, ка ко од по-
ли тич ки та ка и од фи нан ски ски. Инс пе кто ри те на тру дот да ва ат от чет за нив ни те 
актив но сти и из вед ба. За тоа, СИТ ќе про мо ви ра и пуб ли ку ва про фе си о нал ни стан-
дар ди и пра кти ки за из вед ба, со ко и што ќе се спо ре ду ва деј но ста на инс пе кто ри те. 
СИТ, исто та ка, ќе вос по ста ви ја сен и ефе кти вен ме ха ни зам за спра ву ва ње со ко-
мен та ри те и жал би те од со ци јал ни те парт не ри и дру ги те за ин те ре си ра ни стра ни и 
ќе ги ре ша ва на вре ме но со сто го по чи ту ва ње на за ко нот.
Конзистентност:•	  СИТ ќе оси гу ри де ка во рам ки те на инс пек ци ја та на тру дот, 
инс пе кто ри те ќе ги разг ле ду ва ат слич ни те слу чаи на сли чен на чин во слич ни ус ло-
ви со цел да се по стиг не слич на пре вен ци ја и усог ла се ност. Нај до бри те инс пек ци-
ски пра кти тки што се раз ви е ни во еден дел од зем ја та ќе се спро ве ду ва ат во си те 
дру ги об ла сти од зем ја та.
Еднаквост:•	  СИТ е на со че на кон обез бе ду ва ње ед на ква за шти та за си те ра бот ни-
ци во спо ред ли ви си ту а ции, без раз ли ка да ли се ра бо ти за до маш ни или стран ски 
др жав ја ни.
Кохерентност:•	  СИТ ќе из да де јас ни на со ки за вос по ста ву ва ње општ, ко хе рен тен 
и кон зи стен тен при стап за ин тер ве ни ра ње за си те инс пе кто ри во те рен ски те служ-
би, вклу чу вај ќи и спро ве ду ва ње на ов ла сту ва ња та, од лу чу ва ње и про це на. 
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6 .Параметри

Па ра ме три те, во ос но ва та на ак ци и те за спро ве ду ва ње што ги при ме ну ват СИТ и те-
рен ски те инс пе кто ри, се ба зи ра ат след ни те раз мис лу ва ња:

Подобро еда се спречи, отколкуда селечи:•	 по чи ту ва ње то на за ко нот за труд 
и стан дар ди те за труд не е само обврскана ра бо то дав ци те, ту ку при до нес кон 
ква ли тет, ефи кас ност, про ду ктив ност и де ло вен ус пех на прет при ја ти ја та, ка ко и 
кон здрав стве на за шти та, без бед ност и оп шта бла го со стој ба на си те ра бот ни ци во 
зем ја та. СИТ ќе на пра ви сè за да го про мо ви ра раз би ра ње то де ка подоброедасе
спречи,отколкудаселечи.
Усогласеностпрекупромовирањенапревентивна безбедноснаи здравствена•	
култура, ка ко и спре чу ва ње на за гу би. Од мно гу при чи ни, пре по рач ли во е да се 
спре чи не у сог ла се но ста, откол ку да се спра ву ва со неа отка ко ќе се по ја ват пре кр-
шу ва ња. Инс пе кто ри те на тру дот ќе ко ри стат структуриранипрепораки (со вет, 
ин фор ма ци ја и еду ка ци ја), ка ко главнапревентивнаалатка, со цел да обез бе дат 
со од ве тен, на мен ски со вет на но си те ли те на служ ба та во кон крет ни си ту а ции, ка ко 
и да обез бе дат оп шта еду ка ци ја за пра ша ња та од за шти та та на тру дот за ра бот ни-
ци те, ра бо то дав ци те и дру ги те за ин те ре си ра ни стра ни.
Добритеработнипрактикизначатдобраработазаработодавецот:•	  без бед на-
та и здра ва ра бот на сре ди на, не по сто е ње то ди скри ми на ци ја и ед на кво ста на ра бо та 
им по ма га ат на прет при ја ти ја та во на ма лу ва ње то на мож ни те чо веч ки и ма те ри јал-
ни за гу би и во одр жу ва ње то или по до бру ва ње то на нив на та кон ку рент ност пре ку 
иско ри сту ва ње на раз но вид но ста. Спо ро ви те, не сре ќи те и бо ле сти те ја на ма лу ва ат 
ефи кас но ста и да ва ат не га ти вен ре зул тат во пог лед на ин ве сти ци и те во чо веч ки 
ре сур си. Не сре ќи те на ра бот но то ме сто и про фе си о нал ни те за бо лу ва ња за ко и што 
не е да де на со од вет на ком пен за ци ја, го на ма лу ва ат жи вот ни от стан дард на се мејс-
тва та, на ме сто да го зго ле му ва ат. По на та му,  неможедасепроизведуваатвисо-
коквалитетнитепроизводииуслугиза ус пеш на кон ку рент ност на на ци о нал ни те 
и ме ѓу на род ни те па за ри соприменанапроизводниметодисонизокквалитет,
ло ши ра бот ни ус ло ви и не без бед на и нез дра ва ра бот на (и оп шта) сре ди на.
Промовирање на доброволното усогласување:•	  по крај спро ве ду ва ње то, СИТ ќе 
про мо ви ра и до бро вол но усог ла су ва ње и са мо ре гу ла тор ни ин ци ја ти ви, до де ка во 
исто вре ме ќе раз ви ва и ре а ли зи ра по е фе ктив ни си сте ми за сле де ње, со цел да оси-
гу ри де ка но си те ли те на служ ба та ги из вр шу ва ат нив ни те долж но сти и ќе ги сле-
дат со на мен ски кон тро ли по слу ча ен из бор.
Придонесодсоцијалнитепартнеривоследењетонаусогласеноста:•	  Ре сур си-
те на СИТ, во тој слу чај, мо же да се рас пре де лат на по се ри оз ни слу чаи на не у-
сог ла се ност и на по до бро усог ла су ва ње во се кто рот на ма ли/сред ни прет при ја ти ја 
(МСП). 
Еднаковтретманнаработодавцитеиработниците:•	  при по се та на ра бот ни те 
ме ста, инс пе кто ри те во прин цип тре ба да ги вклу чат во рам ки те на кон сул та ци и те 
и/или инс пек ци и те, прет став ни ци те на упра ва та и на ра бот ни ци те, ка ко на при мер, 
чле но ви на ра бот ни те со ве ти или ко ми те ти те за за шти та при ра бо та.
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ОхрабрувањенасекторотзаМСП:•	  МСП се дви жеч ка си ла на сто панс тво то. Ту ка 
ќе се отво ра ат ра бот ни ме ста во ид ни на. ПолитикатанаСИТтребадагисти-
мулираразвојотиработењетонаМСП,анедагипотиснува. До кол ку не из вр-
шат се ри оз ни или по вто ре ни пре кр шу ва ња на за ко нот, на ра ко во ди те ли те на МСП 
тре ба да им се обез бе дат ин струк ции, а не тие да би дат кри вич но го не ти, исто та ка, 
тре ба да се вос по ста ват прис по со бе ни про пи си, со цел да се на ма ли оп то ва ру ва ње-
то со жал би до она ни во што е при фат ли во за си те. 
Соодветнатаприменананадлежноститезаспроведувањеиказненитемерки,•	
вклу чу вај ќи суд ски по стап ки: ова е важ но, но ка ко пос лед на мер ка кон ко ја што 
тре ба да се при бег не при обез бе ду ва ње то по чи ту ва ње на за ко но дав ство то, во слу-
ча и те ко га дру ги те мер ки не се ус пеш ни; исто та ка, тре ба да се оси гу ри де ка си те 
но си те ли на служ ба што се об ви не ти за по вто ре ни или осо бе но те шки пре кр шо ци, 
се по ви ка ни на од го вор ност за сто ре ни те де ла. Каз не ни те мер ки мо ра да се изре-
ку ва ат, но по пра ви ло мо ра раз ум но да се при ме ну ва ат. СИТ ќе раз вие по ли ти ка за 
стра те шко изре ку ва ње на каз не ни те мер ки и по до бру ва ње на по сто еч ки те каз не ни 
си сте ми, со цел исти те да се по е фе ктив ни.
За ста пу ва ње то и спро ве ду ва ње то, во ид ни на, ќе се зас но ва ат на офи ци јал ни от •	
ПрирачникзаработанаСИТ,којштогиземапредвидпринципитеипракти-
китенамодернатаинспекцијанатрудот. Овој при рач ник ќе би де, исто та ка, 
до ста пен за со ци јал ни те парт нер ски ор га ни за ции, за да мо же тие да ги раз бе рат 
но ви те по стап ки и да сле дат да ли инс пе кто ри те се при др жу ва ат кон нив.

7 .инспекцискипостапки
Инс пек ци ја та на тру дот се зас но ва на спо год бе ни по стап ки во пис ме на фор ма, ко-
и што се утвр де ни во При рач ни кот за ра бо та, и кои инс пе кто ри те во си те те рен ски 
служ би тре ба да ги сле дат, отка ко ќе до би јат со од вет на обу ка. Глав ни те еле мен ти на 
овие но ви по стап ки на инс пек ци ја та на тру дот во пог лед на прватаинспекцискапо-
сетанапретпријатие се де фи ни ра ни ка ко што сле ду ва:

При пр ва та по се та на кое би ло прет при ја тие во одре де на го ди на, инс пе кто ри те ќе •	
на пра ват целоснапроценанаусогласеностасозаконодавствотозатруд,зе мај-
ќи ги пред вид си те ре ле вант ни со ци јал ни од но си и одред би за со ци јал на за шти та, 
при тоа проценувајќијаспособностаиочигледнатаподготвеностзаусогласу-
вање со овие про пи си.
Доколкупрекршоцитенесесериозни•	  и до кол ку инс пе кто рот има ос но ва да ве-
ру ва де ка ра бо то да ве цот ќе ги по пра ви до одре ден рок и ќе би де раз ум но со ра бот-
лив во ид ни на, препораките(стру кту ри ра ни ин фор ма ции и со ве ти за нај до бри от 
на чин на усог ла су ва ње) ќе би де основниотинструментнаинтервенција,заедно
сојаснитеинструкции,вописменаформа,заначинотнаусогласувањеивре-
менскатарамка. 
До кол ку инс пе кто рот од лу чи кри вич но да го го ни ра бо то да ве цот, ќе се да дат •	 стру-
ктуриранипрепоракизапричините,порадикоигонаправилтоа. Ту ка спа ѓа ат 
и ин фор ма ци и те за за кон ски те об вр ски на ра бо то да ве цот, за пос ле ди ци те од по на-
та мош на не у сог ла се ност и за вре мен ска та рам ка за ис пра вка. Причинитезакри-
вичногонењеќему/ибидатдоставенивописменаформа.
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Инс пе кто рот, кол ку што е мож но по ра зум но, ќе ги зе ме пред вид го ле ми на та и еко-•	
ном ски те окол но сти на прет при ја ти е то, при од лу чу ва ње то за кри вич но го не ње. 
Иа ко, за ко нот се од не су ва на си те, инс пе кто ри те мо же да би дат пофлексибилни
конмалитепретпријатија,осо бе но во пог лед на ро ко ви те за усог ла су ва ње при 
по ма ли пре кр шо ци.
Кол ку што е мож но, инс пе кто рот ќе се •	 консултирасопретставницитенакој
билосиндикатворамкитенапретпријатието и ќегиизвестизапостоењето
накаковбилопрекршок на за ко но дав тсво то за труд икоимеркииманамерада
гипреземе.
Во слу чај инс пе кто рот да открие пре кр шок, но од лу чи да да де са мо со вет или ин-•	
фор ма ции (се ко гаш про пра те ни со ин струк ции за усог ла су ва ње и вре мен ска рам ка 
во пис ме на фор ма), по мож ност во ком би на ци ја со пре ду пре ду ва ње во пис ме на 
фор ма, (стру кту ри ра на пре по ра ка), последователнатапосета најдоцнапоеден
месецодистекотнарокотзаусогласување,вопринципезадолжителна,освен 
ако по ра ди „ви ша си ла“ не се из вр ши на вре ме.
Во слу чај при та ква пос ле до ва тел на по се та, инс пе кто рот да утвр ди де ка ра бо то-•	
да ве цот, и покрај претходното ветување, не презел позначителни мерки за
усогласувањеи ис пра вка на пре кр шу ва ња та што прет ход но би ле за бе ле жа ни, инс-
пекторотво согласност со строгатаполитикаќеизречемерканакривично
гонење,по втор но во ком би на ци ја со стру кту ри ра ни пре по ра ки, со цел по втор но 
да го из ве сти ра бо то да ве цот за не го ви те за кон ски обр ски, ка ко и за при чи ни те за 
кри вич но го не ње.
Самовоисклучителни, јаснооправдани случаи,•	 ко га ра бо то да ве цот ќе на ве де 
прифатливипричинииќеприкажедокументиранидоказиза спре че но ста да се 
усог ла си на вре ме но („ви ша си ла“), инс пе кто рот уште ед наш ќе му да де стру кту ри-
ран со вет, при дру жен со пис ме но пре ду пре ду ва ње за усог ла су ва ње и конеченрок
за да го на пра ви тоа. 
Ра бо то дав ци те, ко и што во ос но ва ра бо тат во сог лас ност со за ко нот, по ка жу вај ќи •	
до каз за нив на та подготвеностзаусогласување,којштоинспекторитеморада
годокументираатвонивнитеизвештаи, не ма да би дат пред мет на по втор на 
инс пек ци ја запериододнајмалкудванаесетмесеци,освен ако не се до бие жал ба 
или се слу чи не сре ќа.
Инс пе кто ри те ги до ку мен ти ра ат си те го ре на ве де ни че ко ри, во за вис ност од нив на-•	
та од лу ка, во пис ме на фор ма и ќе ги до ста ват нив ни те из ве штаи за пр ва та инс пек-
ци ска по се та на ди ре кто рот на те рен ска та служ ба за ра ди разг ле ду ва ње и одо бру-
ва ње, во прин цип, нај доц на до 10 де на по по се та та.

8 .казненимерки
Иа ко, ос нов на та ми си ја на инс пек ци ја та на тру дот е да оси гу ри де ка ра бо то дав ци те 
ра бо тат во сог лас ност со за ко нот, при што упра ву ва ат со и ги спре чу ва ат ри зи ци те 
ефе ктив но, каз не ни те мер ки, вклу чу вај ќи го и кри вич но то го не ње, прет ста ву ва ат су-
штин ски дел од спро ве ду ва ње то.

СИТ ќе ко ри сти сло бо да при од лу чу ва ње да ли ќе се спро ве де истра га за одре де ни не-
сре ќи, слу чаи на на ру шу ва ње на здрав је то по вр за но со ра бо та та или жал би за дру ги 
пре кр шу ва ња на За ко нот за труд. Истра ги те се спро ве ду ва ат со цел да се утвр ди:
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при чи на та;•	
да ли се пре зе ме ни актив но сти или да ли тре ба да се пре зе мат  со цел да се обез бе ди •	
усо га се ност со за ко нот и да се спре чи нив но по втор но по ја ву ва ње;
лек ци и те што тре ба да се на у чат •	 зарадипревенција, ка ко и да се по стиг не вли ја ние 
врз за ко нот и на со ки те;
ко ја е со од вет на та мер ка што тре ба да се пре зе ме за ка кво би ло пре кр шу ва ње на •	
за ко нот.

При из бо рот за кои жал би, из ве штаи за не сре ќи или про фе си о нал но за бо лу ва ње тре ба 
да се спро ве де истра га, СИТ ќе ги зе ме пред вид след ни те фа кто ри:

се ри оз но ста на кое би ло пре кр шу ва ње на за ко нот:•	
се ри оз но ста и обе мот на по сто еч ка та или по тен ци јал на та опас ност;•	
еви ден ци ја та на но си те лот на служ ба за прет ход на та усог ла се ност;•	
на ци о нал ни те при о ри те ти за спро ве ду ва ње;•	
мож но ста и ве ро јат но ста за по стиг ну ва ње ре зул та ти;•	
по го ле ма та важ ност на на ста нот, вклу чу вај ќи и се ри оз на за гри же ност кај по ши ро-•	
ка та јав ност.

Каз ни те за пре кр шо ци во сог лас ност со За ко нот за труд и/или Актот за за шти та при 
ра бо та се ка ко што сле ду ва:

Ма кси мал на па рич на каз на од ................. до .................. 1. (ва лу та) мо же да се изре че 
на ра бо то да ве цот во својс тво на прав но ли це за след ни те пре кр шо ци:

Не до вол на при ме на на мер ки те за за шти та при ра бо та;- 
Не до стиг на опре ма за лич на за шти та;- 
Не до стиг на про це на на ри зи кот на ра бот ни те ме ста итн. - 

(Ова се при ме ри за пре кр шо ци – на ве де те ги со од вет ни те пре кр шо ци во сог лас-
ност со на ци о налн то за ко но дав ство).

Па рич на каз на од ................. до .................. 2. (ва лу та) мо же да се изре че на ра бо то да-
ве цот во својс тво на прав но ли це за след ни те пре кр шо ци:

Пре ки ну ва ње на из бо рот на прет став ник на вра бо те ни те за за шти та при ра бо та;- 
Не до стиг на еви ден ци ја во об ла ста на за шти та та при ра бо та;- 
Не до стиг на пис ме но из ве сту ва ње за си те бре ме ни же ни за си те ри зи ци на нив-- 
но то ра бот но ме сто; итн.

(По втор но, ова се при ме ри за „уме ре ни“ пре кр шо ци – на ве де те ги со од вет ни те 
пре кр шо ци во сог лас ност со на ци о налн то за ко но дав ство).

Па рич на каз на од ................. до .................. 3. (ва лу та) мо же да се изре че на ра бо то да-
ве цот во својс тво на прав но ли це за след ни те пре кр шо ци:

ако ра бо то да ве цот не из да де кра ток прег лед на на о ди те и про вер ка та на ра бот-- 
на та опре ма и ра бот ни те ус ло ви,
ако ра бо то да ве цот из вр шу ва про вер ка на ра бот ни те ус ло ви и ра бот на та опре ма - 
без со од вет на доз во ла за из вр шу ва ње та кви за да чи,
ако ра бо то да ве цот спро ве ду ва за шти та при ра бо та без со од вет на доз во ла за тоа.- 

(По втор но, ова се при ме ри на „поб ла ги“ пре кр шо ци – до да де те со од вет ни пре кр-
шо ци во сог лас ност со на ци о нал но то за ко но дав ство).
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Од лу ка та да се за поч не кри вич но то го не ње ја но сат ди ре кто ри те на се ди ште то/те-
рен ски те служ би (или со од вет ни на ци о нал ни ме ха низ ми). Кри вич но то го не ње мо же 
да се ини ци ра до кол ку по сто јат до вол но до ка зи за да се обез бе дат ре ал ни изг ле ди за 
каз ну ва ње и до кол ку кри вич но то го не ње е од ја вен ин те рес. По пра ви ло, при чи ни те 
за кри вич но го не ње се до ста ву ва ат на пре стап ни кот во пис ме на фор ма, но ко га окол-
но сти те го оправ ду ва ат тоа и ко га по сто јат до ка зи за да го под др жат слу ча јот, СИТ 
мо же да ини ци ра кри вич но го не ње без прет ход но пре ду пре ду ва ње или да при бег не 
кон по и на кви каз не ни мер ки.

Врз ос но ва на го ре на ве де но то, СИТ обич но ќе ини ци ра кри вич но го не ње во слу ча и-
те ко га, по спро ве ду ва ње то на истра га, при мен ли ви се еден или по ве ќе од след ни те 
окол но сти:

смрт ка ко ре зул тат на пре кр шу ва ње на за ко но дав ство то;•	
те жи на та на на вод ни от пре кр шок, за ед но со се ри оз но ста на ко ја би ло ре ал на или •	
по тен ци јал на ште та и оп шта та еви ден ци ја и при ста пот на пре кр ши те лот;
до каз на не по чи ту ва ње на за ко нот од не мар ност, осо бе но на ба ра ња та за за шти та •	
при ра бо та;
по вто ре ни пре кр шу ва ња што во дат кон поз на ча ен ри зик или по сто ја на и зна чи тел-•	
но сла ба усог ла се ност;
ра бо та што се из вр шу ва без или со со од вет на доз во ла, но со се ри оз на не у сог ла се-•	
ност;
стан дар ди те на усог ла се ност на ра бо то да ве цот, осо бе но во пог лед со упра ву ва ње-•	
то со за шти та та при ра бо та се под ни во то утвр де но со за кон што во ди кон по ја ва 
на поз на чи тел ни ри зи ци;
не у сог ла су ва ње со из ве сту ва ње то за по до бру ва ње или за бра на; или по вто ру ва ње •	
на пре кр шо кот што е пред мет на фор мал но то пре ду пре ду ва ње;
на мер но да ва ње по греш ни ин фор ма ции или на ме ра за из ма ма, во од нос на пра ша-•	
ња та што мо же да до ве дат до по ја ва на поз на чај ни ри зи ци;
инс пе кто ри те се на мер но по пре че ни во за кон ско то из вр шу ва ње на нив ни те долж-•	
но сти;
прив ле ку ва ње на јав на та за ин те ре си ра ност кон по тре ба та за усог ла су ва ње и каз ну-•	
ва ње што мо же да ги од вра ти дру ги те од не при др жу ва ње то кон за ко нот;
про дол же но то пре кр шу ва ње што во ди кон по ја ва на зна чи тел ни ри зи ци, по крај •	
со од вет ни те пре ду пре ду ва ња од вра бо те ни те и нив ни те прет став ни ци или од дру-
ги те што се за сег на ти од деј но ста.

9 .Посебнипрашања
По се бен осврт се да ва на по себ ни те ка те го рии на ви со ко ри зич ни прет при ја ти ја и по-
себ ни те ка те го рии на осо бе но ран ли ви ра бот ни ци; и СИТ ќе раз вие по себ ни актив но-
сти, про гра ми и кам па њи за овие се кто ри и ка те го рии во кон сул та ции со највк лу че-
ни те со ци јал ни парт нер ски ор га ни за ции. Се кто рот на сто пан ски деј но сти, за кој што 
тре ба да се раз ви јат по себ ни про гра ми или по стап ки во сог лас ност со но ва та по ли ти ка 
за спро ве ду ва ње оп фа ќа ат: при мар на ек страк ци ја (руд ни ци и ка ме но ло ми); над зем на 
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или под зем на град ба; хе ми ска ин ду стри ја и при ме на на хе ми ка лии во ин ду стри ја та; и 
зем јо делс тво. По себ ни ка те го рии на ра бот ни ци, чи и што ус ло ви за ра бо та тре ба да се 
зе мат пред вид се: же ни, до маш ни ра бот ни ци, ра бот ни ци во до ма ќинс тво то, стран ски 
ми гран ти и си те фор ми на не за кон ски дет ски труд. 

10 .високоризичнисектори
Ра бо та та во руд ни ци и ка ме но ло ми, гра деж ниш тво то, хе ми ска та ин ду стри ја и зем-•	
јо делс тво то се че ти ри те се кто ри ка де што по сто ја но има нај го лем број на не сре ќи 
при ра бо та, осо бе но со фа тал ни пос ле ди ци, или на мет ну ва ат нај го лем ри зик по 
здрав је то на ра бот ни ци те. По на та му, во овие се кто ри, осо бе но во гра деж ниш тво-
то и зем јо делс тво то, нај че сто се вра бо ту ва ат стран ски ра бот ни ци без по треб ни те 
за кон ски доз во ли за ра бо та или ра бот ни ци без до го во ри за вра бо ту ва ње во пис ме-
на фор ма. По ли ти ка на СИТ е де ка ситефаталнинесреќитребаиможедасе
избегнати ситеработницитетребададобијатдоговоризавработувањево
писменаформа. Не за кон ско то вра бо ту ва ње че сто е про пра те но со ви со ки стап ки 
на не сре ќи. За тоа, тре ба да се раз ви јат по себ ни кам па њи за сти му ла ци ја на ра бо-
то дав ци те во си те ви со ко ри зич ни се кто ри да на сто ју ва ат да по стиг нат по го ле мо 
ни во на усог ла се ност, осо бе но во пог лед на про пи си те за за шти та при ра бо та.
Градежниотсектор•	  во це ли на по ка жу ва стап ка на фа тал ни по вре ди што е мо же-
би за 5 па ти по ви со ка од про се кот на це ли от ин ду стри ски се ктор. Тукасезабеле-
жуванајголембројнафаталнинесреќикајработницитевоспоредбасосите
сектори. Исто та ка, мо же да се за бе ле жи сла ба за шти та на по ши ро ко то на се ле ние 
- се ко ја го ди на, чле но ви те на на се ле ни е то (вклу чу вај ќи ги и де ца та) се жр тви на 
гра деж ни те ра бо ти (на при мер, до де ка игра ат на не о си гу ре ни и не о без бе де ни ло ка-
ции). Здравственатазаштитаприработаеглавнагрижавоовааиндустрија. 
По стои зна чи тел но по ви сок ри зик од по вре да од рач но упра ву ва ње; ви со ки стап ки 
на алер гии од ади ти ви те во це мен тот, ка ко на при мер хро ма ти те; ви со ки стап ки на 
син дро нот на тре се ње на ра це те; ка ко и мно гу ви сок ри зик од из ло же ност на аз-
бест, вклу чу вај ќи ги и актив но сти те на ури ва ње. 
Разг ле ду вај ќи ги овие проб ле ми за ед но, нај го ле ми от број на прет при ја ти ја во гра-•	
деж ни от се кто ри се МСП и ми кро-прет при ја ти ја та. Те рен ска та ра бо та е че сто при-
вре ме на и се од ви ва на по ве ќе кра тко роч ни ло ка ции. Из ве ду ва чи те, кли ен ти те, 
ар хи те кти те, ди зај не ри те и до ба ву ва чи те, иа ко се за кон ски над вор од до ме нот на 
инс пек ци ја та на тру дот, има ат осо бе но важ на уло га во ели ми ни ра ње то или на ма-
лу ва ње то на опас но сти те и ри зи ци те. За тоа, СИТ ќе развиепосебна,проактивна
стратегија за по до бру ва ње на вли ја ни е то на нив на та ра бо та во гра деж ни от се-
ктор, вклу чу вај ќи и де тал на годишнапрограмазаработа, ка де што ќе се утвр дат 
опе ра тив ни те при о ри те ти за овој се ктор за се ко ја след на го ди на.
СИТ има раз ви е но но ва •	 Програмазабезбедноствоградежништвото (ПБГ), ко-
ја што вклу чу ва го лем број на конкретницелиимерки. Це ли те за след ни те пет 
го ди ни вклу чу ва ат на ма лу ва ње на стап ка та на фаталниипомалиповредизаедна
третинадо 2010 го ди на; на ма лу ва ње на стап ка та на слу чаи нанарушеноздравје
наградежнитеработнициповрзаносоработатаза20% до 2010 го ди на; и на-
ма лу ва ње на загубенитеработниденови по 100.000 ра бот ни ци за ра ди по вре ди и 
на ру ше но здрав је по вр за но со ра бо та та, истотака,за20%до2010година. 
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(Овие ци фри се са мо при мер што ќе по мог не при раз ви ва ње то на на ци о нал на 
„Про гра ма за без бед ност во гра деж ниш тво то“).
Мер ки те што тре ба да се пре зе мат за да се по стиг не тоа вклу чу ва ат на со чу ва ње на •	
ин тер вен ци и те на СИТ кон подоброискористувањенаситедостапниинфор-
мации за по до бро утвр ду ва ње на ви стин ски те об ла сти за по до бру ва ње; за про-
ширувањена„целнатагрупа“ со цел да се на мет не при ти сок на оние што има ат 
нај го ле мо вли ја ние врз про ме ни те; да се осигурипоголемазаштитазанајранли-
витеработници; и да се до не сат најаразличнитехникизаинтервенција, ка ко 
што се по се ти на про из во ди те ли те, про вер ка на за вр ше ни те об је кти за ра ди „уче ње 
лек ции“, зго ле му ва ње на бро јот на си сте мат ски по се ти од стра на на екс пер ти во 
гра деж ни от се ктор и применанаконкретнииницијативизаМСП (по до лу) во 
овој се ктор, ка ко при о ри тет.
Сличнипосебниакцискипрограми•	 ќе би дат раз ви е ни задругитевисокоризични
сектори, осо бе но во земјоделството. Во си те слу чаи тие ќе вклу чу ва ат мер ки за
безбедноснии здравствениконсултации, обукана работниции оперативци,
унапредувањенасистемитезауправувањесобезбедностаитн. 

   
11 .категориинаранливиработници

Условите за вработувањеженски работници•	  ба ра по себ но вни ма ние. Инс пе-
кто ри те на тру дот има ат осо бе на од го вор ност во тој пог лед, не са мо ка ко аген ти 
за спро ве ду ва ње, ту ку исто та ка, и со уло га за по ди га ње на све ста за пра ва та на 
же ни те-ра бот ни ци, ко и што им се до де ле ни во сог лас ност со за ко нот за труд. По-
ли ти ка та за наз на чу ва ње со од вет но обу че ни же ни-инс пе кто ри за спра ву ва ње со 
по себ ни те пра ша ња на же ни те-ра бот ни ци е ва жен ас пект и не кои од нив ќе би дат 
спе ци ја ли зи ра ни за се ктор ски те пра ша ња за за шти та на тру дот, на при мер, тек-
стил, до маш ни ус лу ги итн.  
Же ни те-ра бот ни ци, но не са мо тие, сè по ве ќе се из ло же ни на •	 несаканооднесува-
њенаработа. Ту ка спа ѓа агресивнотооднесување,физичкотонасилство,зап-
лашувањето,нападотисексуалнотовознемирување. Из вр ши те ли те на кри вич-
но то де ло мо же да би дат кли ен ти, пат ни ци, сту ден ти, ра ко во ди те ли, над зор ни ци, 
ко ле ги или ду ри и пот чи не ти. Зап ла шу ва ње то е нај че ста фор ма на не са ка но од не-
су ва ње. Че сто, из ло же но ста е нај за ста пе на во се кто ри те ка ко што се хо тел ска та и 
уго сти тел ска та ин ду стри ја, транс пор тот и ко му ни ка ци и те и сред но то обра зо ва ние, 
т.е. зап ла шу ва ње или се ксу ал но воз не ми ру ва ње од стра на на кли ен ти те, пат ни ци те 
или уче ни ци те.  Можедаседонесатразличнивидовимеркизадасеобесхрабри
несаканотооднесување. Ту ка спа ѓа ат кампањитезаподигањенасвеста, обу ки 
за да им се по мог не на вр ши те ли те на кри вич ни те де ла да го сме нат сво јот став, 
ка ко и пра ктич ни мер ки, ка ко на при мер, си стем со да ва ње „црвеникартони“ на 
ли ца та со агре сив но од не су ва ње. СИТ во ид ни на ќе обр ну ва по го ле мо вни ма ние 
на овие пра ша ња и ќе раз вие посебнипрограмиимеркивоконсултацијасосоци-
јалнитепартнери. 
Условитезавработувањедомашниработници•	  се осо бе но те шки за сле де ње. По-
ра ди при ват но ста на при ват ни те до ма ќинс тва, рас про стра не то ста на овие ра бот ни 
ме ста, не поз на ва ње то на сво и те пра ва кај вра бо те ни те, по себ на та при ро да на ра-
бот ни от од нос и про ти ве ње то на вра бо те ни те да под не сат жал ба ду ри и во слу чаи 
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на се ри оз но пре кр шу ва ње на за ко нот, мож но сти те за ин тер вен ци ја на инс пе кто ри те 
на тру дот се зна чи тел но огра ни че ни. Ме ѓу тоа, СИТможедаизготвиматеријали
сопрепоракизаработодавцитеивработените ка де што ќе вклу чи ин фор ма ции 
за нив ни те од нос ни пра ва и об вр ски, ка ко и за мож но ста за под не су ва ње жал би и 
да ди зај ни ра медиумскикампањиза по е фи кас но да до пре до овој се ктор. 
Прашањатазадетскиоттруд•	  и уло га та на инс пе кто ри те на тру дот во спра ву-
ва ње то со нив, ка ко што е де фи ни ра на во Кон вен ци ја та на МОТ за спра ву ва ње 
со дет ски от труд (бр. 138 и 182) и Пре по ра ки те (бр.  146 и 190), и на ци о нал но то 
за ко но дав ство на ме не то за нив но спро ве ду ва ње, бараатособеночувствителен
пристап од стра на на инс пе кто ри те. Тие има ат по тре ба од посебнаобуказада
бидатефективниво кон тро ли ра ње то на ми ни мал на та во зраст утвр де на во за ко-
но дав ство то и во бор ба та про тив нај ло ши те фор ми на дет ски труд. Тие тре ба да 
ги раз бе рат по себн ни те ус ло ви на де ца та ра бот ни ци. Исто та ка, тре ба да на у чат да 
ос тва ру ва ат по до бра со ра бо тка со оста на ти те вла ди ни ин сти ту ции и со од вет ни те 
НВО што се актив ни во оваа об ласт. СИТ мо же да из го тви посебнинасокизате-
ренскитеинспектори за нај до бри те на чи ни на оси гу ру ва ње усог ла се ност во пог-
лед на про пи си те за ми ни мал на во зраст и за шти та при ра бо та кај мла ди те ра бот ни-
ци, особенокајкојабилоформана„опаснаработа“,ка ко што е де фи ни ра но во 
Кон вен ци ја та на МОТ бр. 182, ко ја што е за бра не та за ра бот ни ци те на во зраст под 
18 го ди ни, а ко ја што мо же да се нај де во не кои ви со ко ри зич ни се кто ри, ка ко на 
при мер, гра деж ниш тво то и зем јо делс тво то.

12 .малиисреднипретпријатија(мСП)
Ма ли те (вклу чу вај ќи ги и ми кро) и сред ни те прет при ја ти ја мо же да се нај дат во си-
те се кто ри на сто панс тво то. Тие се дви жеч ка си ла на со цио-еко ном ски от раз вој. Во 
за пад ни те ин ду стри ја ли зи ра ни па зар ни сто панс тва, над 90% од прет при ја ти ја та се 
МСП, при што тие го обез бе ду ва ат нај го ле ми от дел од но ви те ра бот ни ме ста на па-
за рот на труд. Нив на та из вед ба во зем ји те од Цен трал на и Источ на Евро па мо же да 
би де раз лич на - не кои се ви со ко про ду ктив ни и про фи та бил ни, це лос но под го тве ни 
да ги ис пол нат за кон ски те ба ра ња во сог лас ност со на ци о нал но то за ко но дав ство за 
труд, до де ка дру ги те се бо рат за оп ста нок. Го лем број од овие прет при ја ти ја се ка-
ра кте ри зи ра ат со ло ша ра бот на сре ди на, во ко ја што по не ко гаш ра бот ни ци те што се 
жр тви на не сре ќи не до би ва ат ком пен за ци ја и не по стои со од ве тен сте пен на со ци јал-
на за шти та. Пре диз ви кот за инс пек ци ја та на тру дот е да го унапрединаместодаго
казни,дагопоттикненаместодагозадушираз во јот на МСП на на чин што оп фа ќа 
еко ном ска ефи кас ност, де ло вен ус пех и соз да ва ње ра бот ни ме ста со со од вет ни со ци-
јал ни стан дар ди, при фат ли ви ра бот ни ус ло ви и ос нов на за шти та на тру дот. Уло га та 
на СИТ е да оси гу ри де ка во ид ни на инс пе кто ри те ќегопотпомогнатусогласува-
њетонаМСПсо законодавството затруд, осо бе но пре ку при ме на на след ни те 
стра те гии:

ПодоброразбирањенабарањатаиработењетонаМСП:•	  Ќе се по диг не све ста 
на инс пе кто ри те за ус ло ви те и по тре би те на МСП, при што тие ќе до би јат обу ка за 
при ме на на но ви и по е фе ктив ни при ста пи за се кто рот на МСП.
Развојнакомплементарнипристапи за спроведување.•	  Про мо ви ра ње на ше ми 
за сопс тве но ре гу ли ра ње, сопс тве но из ве сту ва ње и до бро вол но усог ла су ва ње. Ќе 
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се из го тват и по сте пе но ќе се во ве дат ко де кси за до бра пра кти ка и ин фор ма тив ни 
бро шу ри на пи ша ни на ед но ста вен ја зик.
Подобрасоработкасоостанатитеорганизации•	 што се за ни ма ва ат со овој се-
ктор, актив но ќе се ба ра ат вла ди ни ин сти ту ции и НВО. 
Ќе се раз ви јат •	 новивекторизапренесувањенапораката. Инс пек ци ја та на тру дот 
тре ба да до пре до ра бо то дав ци те во се кто рот на МСП, ну деј ќи ус лу ги што им се 
по треб ни.
Ќе се спро ве дат пи лот-„•	 шеминадобрисоседи“илипилот-предавања; ако се по-
ка жат ка ко ус пеш ни, ќе се уна пре дат на по ви со ко ни во, ка де што е тоа при мен ли во. 
Пре да ва ња та по драз би ра ат парт нерс тва ме ѓу го ле ми прет при ја ти ја и МСП за ра ди 
раз ме на на искус тва, ин фор ма ции и нај до бри пра кти ки во пог лед на за шти та та на 
тру дот и ра бот ни те од но си. СИТ ќе на сто ју ва да до прат до МСП и пре ку нив ни те 
по го ле ми де лов ни парт не ри.
СИТ ќе го зе ме пред вид во ве ду ва ње то на ме то до ло ги и те на •	 МОТ,WISE(Подобру-
вањенаработнитеусловивомалитепретпријатија)иWIND(Подобрување
наработнитеусловиворазвојотнасоседствата–воземјоделскиотсектор) 
кај за ин те ре си ра ни те опе ра то ри во се кто рот на МСП. Ќе се ис пи та мож но ста за 
наз на чу ва ње инс пе кто ри на тру дот и ра бо то дав ци од МСП обу че ни во овие мош не 
ус пеш ни при ста пи кон се кто рот на МСП, ка ко и над во реш ни парт не ри за спро ве-
ду ва ње на со од вет ни про гра ми.
Ќе се зе ме пред вид и прис по со бу ва ње то и во ве ду ва ње то на •	 германскиот„модел
наработодавец“ во МСП во зем ја та, на пи лот ос но ва, за ед но со стимулацијаза
учесниците:безинспекцијавопериодод2години,освенвослучајназабележу-
вањежалбаилинесреќа.
Исто та ка, мо же да се ор га ни зи ра ат и пра ктич ни по луд нев ни •	 настанизаподигање
насвестазабезбедноста за гру пи на ра ко во ди те ли на МСП, за ед но со ор га ни-
за ци и те на ра бо то дав ци и ра бот ни ци, на со чу вај ќи се на клуч ни те ри зи ци во кон-
крет на ин ду стри ја и на чи нот на спра ву ва ње со нив, стимулиранисоедногодишно
изземање.

13 .Следење
Сле де ње то на ни во а та на усог ла се ност, тра ди ци о нал но, се спро ве ду ва со по се та на 
прет при ја ти ја та за ра ди инс пек ци ја и истра жу ва ње на не сре ќи или врз ос но ва на жал-
би. СИТ во ид ни на тре ба да на сто ју ва ат што по ве ќе да ги вклу чат со ци јал ни те парт-
не ри на со од ве тен на чин во сле де ње то на ни во то на усог ла се ност, со цел да се зго-
ле ми ефе ктив но ста и да се на ма лат тро шо ци те. Мо да ли те ти те на оваа но ва фор ма на 
над во реш но сле де ње тре ба да се до го во рат со со ци јал ни те парт нер ски ор га ни за ции. 
Ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те ќе би дат охра бре ни да вос по ста ват до бро вол ни си сте-
ми за усог ла су ва ње во вид на по ре дов ни со ци јал ни ди ја ло зи на ни во на прет при ја ти ја 
(до кол ку е по треб но, сти му ли ра ни од стра на на инс пек ци ја та) или пре ку за ед нич ки 
ко ми те ти на ни во на прет при ја ти ја, ко и што мо же да ја пре зе мат од го вор но ста за сле-
де ње на усог ла се но ста со со ци јал ни те стан дар ди на ра бот ни те ме ста.
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14 .односисојавноста
По до бра та ин фор ми ра ност и ко му ни ка ци ја со оста на ти те вла ди ни ин сти ту ции, со ци-
јал ни те парт не ри и по ши рок спе ктар на за ин те ре си ра ни стра ни се од клуч но зна че ње 
во по до бре но то раз би ра ње на по ли ти ки те, це ли те, актив но сти те, по стиг ну ва ња та и 
по тре би те на инс пек ци ја та на тру дот. Ва жен еле мент на но ва та по ли ти ка е тоа што, 
во ид ни на, СИТќеобјавувасопственгодишенизвештај во сог лас ност со чле но ви те 
19 до 21 од Кон вен ци ја та на МОТ бр. 81 за инс пек ци ја та на тру дот. СИТ ќе вос по ста-
ви по себ но од де ле ние за од но си со јав но ста, ин фор ми ра ње и пуб ли ка ции во рам ки те 
на се ди ште то. Ќе се ре а ли зи ра ат и дру ги ини ци ја ти ви, ка ко на при мер ин фор ма тив ни 
кам па њи.

15 .заклучок
До бро то спро ве ду ва ње на про пи си те за труд тре ба да би де во ра це те на оние што се 
за сег на ти со про пи си те. Са мо ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те за ед но мо же ефе ктив но 
да ги спро ве ду ва ат стан дар ди те за вра бо ту ва ње и за шти та при ра бо та, ка ко и да по-
стиг нат одрж ли ви по до бру ва ња. УлогатанаСИТедасестимулираусогласеноста;
дасеолесниусогласеноста;дасеследиусогласеностаинеусогласеноста;дасе
одговори со авторитет, кредибилитет, еднаквостиинтегритетна случаите
нанеусогласеност. Цел та на оваа по ли ти ка е активноститена инс пе кто ри те на 
тру дот да се спро ве ду ва ат праведно,транспарентно,кохерентно,конзистентно
иодговорно, зе мај ќи го пред вид вли ја ни е то врз ра бо то дав ци те, и вра бо те ни те да ра-
бо тат во сог лас ност со За ко нот за труд и дру го ре ле вант но за ко но дав ство, за до бро то 
на си те три стра ни.

Но ва та по ли ти ка на со че на кон поголематранспарентностиотчетностнарабо-
татанауправататре ба да би де ши ро ко рас про стра не та со цел да се оси гу ри де ка 
ра бо то дав ци те и вра бо те ни те зна ат што инс пе кто ра тот оче ку ва од нив во ид ни на и 
што тие мо же да оче ку ва ат од не го. Глав на та цел на По ли ти ка та за инс пек ци ја и 
спро ве ду ва ње, ка ко и на мно гу те еле мен ти што таа ги со др жи, е да се зајакнеод-
говорностанаситетрисоцијалнипартнери и на тој на чин да се при до не се кон 
по по вол на кли ма и про мо ви ра ње на до бра та пра кти ка што мо же да се спо ре ди со 
дру ги те ин ду стри ја ли зи ра ни зем ји и зем ји во про цес на ин ду стри ја ли за ци ја. На тој 
на чин, при до не су ва кон обез бе ду ва ње поголемопочитувањеназаконот,поголема
конкурентностзаработодавцитеиподобрасоцијалнаитрудовазаштитазаси-
теработницивоземјата.

     





Принципиипрактикинаинспекцијата
натрудот:Прирачникзаработаиобука
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вовед

Чест при мер во Ју го и сточ на Евро па (и се ка ко, во дру ги об ла сти во све тот) е не по-
сто е ње си сте мат ска обу ка во рам ки те на инс пе кто ра ти те на тру дот. Мо же да не ма 
си сте мат ска обу ка за при ма ње, усо вр шу ва ње или спе ци ја ли за ци ја, не ма се оп фат на 
обу ка за мо дер ни те пра кти ки на инс пек ци ја та на тру дот, ка ко што се пла ни ра ње на 
ра бо та та, по ста ву ва ње при о ри те ти, инс пек ци ски ме то ди, тех ни ки за пре вен ци ја, дис-
цип ли на и по ре док или етич ко од не су ва ње. Но во при ме ни те ли ца во оваа про фе си ја, 
че сто, се под ту торс тво на по ста ри те ко ле ги. Та кво то „при прав ниш тво“ но си искус-
тво, ме ѓу тоа те шко се стиг ну ва до ус пех без со од вет на обу ка и про ект ни за да чи. 

Овој при рач ник мо же да пос лу жи ка ко „Про ект ни за да чи“. Со не го се утвр ду ва ат 
прин ци пи те и пра кти ка та на ин те гри ра на1 инс пек ци ја на тру дот во сог лас ност со Ме-
ѓу на род ни те стан дар ди за труд и нај до бра та пра кти ка во зем ји те со ус пеш на па зар на 
еко но ми ја. 

По крај тоа што прет ста ву ва из вор за ори ен та ци ја при се којд нев ни те актив но сти, овој 
при рач ник мо же да се ко ри сти за груп ни обу ки и са мо стој но уче ње. Од осо бе на ко-
рист е за над зор ни те служ бе ни ци во се ди ште то на инс пе кто ра тот, ка ко и во об лас ни те 
или те рен ски те служ би, за обу ка, по ду чу ва ње и сле де ње на пом ла ди от ка дар. Тек стот 
обез бе ду ва ос нов ни ин фор ма ции за инс пе кто ри те на тру дот, на ме не ти за по до бро раз-
би ра ње и пре зе ма ње актив но сти про тив пре кр шу ва ња та на за ко но дав ство то за за шти та 
на тру дот. Што се од не су ва до инс пе кто ри те на те рен, ну ди пред ло зи за про це на на 
раз лич ни ри зи ци, це лос на про це на на кон крет на си ту а ци ја и до не су ва ње од лу ки за пре-
зе ма ње ак ции за ра ди ре ша ва ње на проб ле ми те. Да ва опис на ала тки што мо же да би дат 
од ко рист за инс пе кто ри те на тру дот при про це на та на оп се гот на проб ле ми кај за шти-
та та на тру дот, со ко и што би мо же ле да се срет нат во се којд нев на та ра бо та.

Во овој кон текст, од клуч на важ ност е пла ни ра ње то на актив но сти те на инс пек ци и те 
во сог лас ност со при о ри те ти те, по тре би те и до стап ни те ре сур си. Про це сот на пла ни-
ра ње, ка ко што е при ка жан во овој при рач ник, ста ва ак цент на пла ни ра ње то на актив-
но сти те, со при ме ри на до бри ра бот ни про гра ми. Се истак ну ва вр ска та ме ѓу за шти та-
та на тру дот и ра бот ни те од но си, ка ко и по тре ба та за зго ле му ва ње на про ду ктив но ста 
и ефи кас но ста. Пред вид се зе ма ат и но ви те трен до ви и при ста пи кај инс пек ци ја та на 
тру дот, во ус ло ви на тех но ло шки и со ци ја лен раз вој. Во овој кон текст, ак цен тот се 
ста ва на про мо ви ра ње то ин те гри ран при стап во си те актив но сти на инс пек ци ја та на 
тру дот, кој што е на со чен кон пре вен ци ја. 

Во пр ви от дел од при рач ни кот, да ден е прег лед на ос нов ни те прин ци пи на инс пек ци-
ја та на тру дот, со ко и што би тре ба ло да би дат за поз на е ни си те инс пе кто ри, а осо бе но 
нив ни те обу чу ва чи. Вто ри от дел се освр ну ва на пра кти ка та на инс пек ци ја та на тру-
дот, на ме то дич ки и пос ле до ва те лен на чин, од под го то вка та за по се ти те на инс пек-
ци ја та, до из вр шу ва ње то раз лич ни ви до ви инс пек ци ја, до про це ну ва ње то на си ту а ци-

1  МОТ промовира интегриран пристап на инспекцијата на трудот. Интегриранат инспекција опфаќа техничка 
безбедност, хигиена и здравствена заштита на работното место, работни услови и работни односи. Тоа може да се 
постигне со општи инспекциски посети, каде што е потребно, поддржани од интервенција на експерти. Таквиот 
целосен пристап, често нарекуван „едно претпријатие – еден иснпектор“, каде што еден соодветно квалификуван 
и компетентен инспектор може да се справи со сите основни, несложени прашања од заштитата и односите на 
работната сила, придонесува кон поефикасна и поефективна форма на инспекција.
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ја та, до до не су ва ње то од лу ки и на крај, до из го тву ва ње то из ве штаи од инс пек ци ја та. 
Во тре ти от дел се да де ни не кои за бе ле шки за обу ка та. 

Ко ри сте ње то на овој при рач ник ќе ги под го тви инс пе кто ри те за при фа ќа ње на пре-
диз ви кот за про мо ви ра ње пра вед ни, без бед ни, здра ви и про ду ктив ни ра бот ни ме ста, 
во ус ло ви на про ме на на про це сот на ра бо та. Ра зум ни от се оп фа тен при стап кон инс-
пек ци ја та ќе ја за јак не об вр ска та на инс пе кто ри те за спро ве ду ва ње инс пек ци ја.
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I .ПРинциПинаинСПекцијатанатРудот

1 .1 .мисијанаинспекцијатанатрудот
Првичнатамисијана се кој си стем на инс пек ци ја та на тру дот е даосигуриусогласе-
ностсозаконотзатруд,од нос но гру па та на ци о нал ни про пи си и стан дар ди на ме не ти 
за за шти та на си те ра бот ни ци на ра бот но то ме сто и во мо дер ни те си сте ми, исто та ка, 
и са мо вра бо те ни те и оп шта та јав ност, од ка кви би ло не га тив ни вли ја ни ја на ра бо та та 
во тек. Нај до бри от на чин за оси гу ру ва ње це лос на усог ла се ност со за ко нот е пред мет 
на оп сеж на ди ску си ја и по ус пеш ни те си сте ми за инс пек ци ја на тру дот ши рум све тот 
има ат раз ви е но раз лич ни при ста пи, нај че сто во фор ма на се оп фат ни, ко хе рент ни и 
кон зи стент ни на ци о нал ни по ли ти ки за спро ве ду ва ње, за ка ко да се ос тва ри таа ми-
си ја.

По по долг пер и од на екс пе ри мен ти ра ње, про ба и по не ко гаш тра гич ни гре шки, си те 
по ус пеш ни си сте ми, исто та ка, има ат раз ви е но зна чај ни за ед нич ки од ли ки или прин-
ци пи, при што ка ко нај важ ни се ја ву ва ат превенцијатаи интеграцијата . Оп што 
при фа тен е фа ктот де ка нај до бар на чин за оси гу ру ва ње усог ла се ност е спре чу ва ње то 
по ја ва на кр ше ње на про пи си те за за шти та на тру дот; и де нес е ши ро ко при фа те но 
де ка нај е фе кти вен и нај е фи ка сен на чин за ор га ни зи ра ње на си стем за инс пек ци ја на 
тру дот на со чен кон пре вен ци ја е пре ку ин те гри ра на инс пек ци ска служ ба.

Под превенцијасе по драз би ра, пред сè, од лу чен на пор за на ма лу ва ње на не сре ќи-
те и про фе си о нал ни те за бо лу ва ња. Ме ѓу тоа, пре вен ци ја та во кон текст на мо дер на та 
инс пек ци ја на тру дот е по ве ќе од ед но став но из бег ну ва ње на опас но сти те и ин ци ден-
ти те. Прин ци пи те и ме то ди те на мо дер ни те стра те гии за пре вен ци ја мо же да се при-
ме ну ва ат кај од го вор но сти те за спро ве ду ва ње на ситефункционалниобластина
инспекцијатанатрудот: за шти та при ра бо та; ин ду стри ски од но си; оп шти ус ло ви 
за ра бо та; не за кон ско вра бо ту ва ње; не пра вед ни тру до ви пра кти ки; ре ша ва ње жал би 
и спо ро ви; истра га на не сре ќи; су ди ри итн. Во кон текст на овој при рач ник за обу ка 
и ра бо та, ак цен тот ќе се ста ви на пристапотнасоченконпревенцијакајситеинс-
пекцискиактивности.

интеграцијатасе од не су ва на си те го рес по ме на ти пра ша ња по вр за ни со инс пек ци-
ја та на тру дот, до сте пен до кој тие спа ѓа ат во рам ки те на од го вор но ста на тру до ви те 
ис пек ци ски служ би, ко и што ќе се зе мат пред вид при ре дов на или ру тин ска инс пек ци-
ска по се та на ед но прет при ја тие. Тоа зна чи де ка еденинспектор, со со од вет ни ква ли-
фи ка ции и ком пе тент ност, ќесесправисоситеосновниинесложенипрашањаза
заштитанатрудотиработниодносипри та ква та по се та. Овој при стап е на ре чен 
„едношалтерскауслуга“. Се прет по ста ву ва де ка по го ле ми от број инс пе кто ри има ат 
со од вет на „оп шта“ обу ка, од нос но тоа се служ бе ни ци што зна ат одсèпонешто, и 
де ка се под др жа ни од по мал број „спе ци ја ли зи ра ни“ инс пе кто ри, од нос но екс пер ти 
што зна ат „сè за не што“, и ко и што ќе ин тер ве ни ра ат, обич но, по ба ра ње на не кој од 
ко ле ги те со „оп шта“ обу ка, во пос ло же ни си ту а ции што ба ра ат кон крет на екс пер ти-
за.
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Екс пер ти за та на спе ци ја ли зи ра ни те инс пе кто ри тре ба да би де скон цен три ра на во 
оние об лас ни или ре ги о нал ни служ би, ка де што е нај по треб на, т.е. во сог лас ност со 
стру кту ра та и рас пре де ле но ста на тр гов ски от и ин ду стри ски от се ктор; и екс пер ти те, 
ду ри и ако се ло ци ра ни во одре де на об ласт, тре ба да има ат над леж ност да ин тер ве-
ни ра ат и на ре ги о нал но и на на ци о нал но ни во. Ви со кос пе ци ли зи ра ни те екс пер ти, на 
при мер, то кси ко ло ги сти те или дру ги те екс пер ти за ме ди ци на на тру дот или хи ги е на, 
но исто та ка, мо же би и екс пер ти за вра бо ту ва ње или за ко ле ктив ни ра бот ни од но си, 
за аз бест или дет ски труд или слич но, мо же да би дат ло ци ра ни во се ди ште то и да би-
дат под др шка за об лас ни те инс пе кто ри. На ва ков на чин е ор га ни зи ра на инс пек ци ја та 
на тру дот во нај ус пеш ни те си сте ми во нај го ле ми от број ин ду стри ја ли зи ра ни зем ји со 
па зар на еко но ми ја, а тоа е на чин на кој мо же да функ ци о ни ра инс пек ци ја та во се ко ја 
зем ја.

1 .2 .изворинанадлежностанаинспекцијатанатрудот
Надлежностанасекојсистемнаинспекцијатанатрудот про из ле гу ва од на ци о-
нал на та за кон ска рам ка што упа ту ва на одред би те од Кон вен ци ја та за инс пек ци ја на 
тру дот на МОТ, од 1947 го ди на (бр. 81) и Кон вен ци ја та за инс пек ци ја на тру дот (во 
об ла ста на зем јо делс тво то), од 1969 го ди на (бр. 129). Кон вен ци ја бр.81, ос нов ни от 
ме ѓу на ро ден ин стру мент за инс пек ци ја та на тру дот, це ли те за спро ве ду ва ње на за ко-
ни те по вр за ни со ус ло ви те за ра бо та и за шти та та на ра бот ни ци те на ин ду стри ски те и 
тр гов ски те ра бот ни ме ста. Конвенцијабр.129 се при ме ну ва кај зем јо дел ски те прет-
при ја ти ја со вра бо те ни за пла та или ста жан ти и е пред мет на дек ла ра ци ја од стра на 
на зем ји те-член ки што ја ра ти фи ку ва ат, кај за куп ци те, зем јо дел ски за куп ци, чле но ви 
на ко о пе ра ти ви или ду ри и чле но ви на се мејс тво то на опе ра то рот, на тој на чин од не-
су вај ќи се на она што е поз на то ка ко ру ра лен „неформаленсектор“.

Про то ко лот кон Кон вен ци ја та бр. 81 од 1995 го ди на ги по твр ду ва прин ци пи те на 
Кон вен ци ја та и ја про мо ви ра неј зи на та при ме на кај „не сто пан ски те ус лу ги“ (пред сè 
јав на та ад ми ни стра ци ја, ко му нал ни те ус лу ги, ло кал ни те вла сти, но и во о ру же ни те си-
ли, по ли ци ја та, за тво ри те итн.), во исто вре ме обез бе ду вај ќи до вол на фле кси бил ност 
за да се оси гу ри де ка ле ги тим на та за гри же ност (на при мер, на ци о нал на без бед ност и 
со од вет но функ ци о ни ра ње на из врш на та власт) не го по пре чу ва ат при ме ну ва ње то на 
Кон вен ци ја та на јав ни от се ктор.

овиестандардиобезбедуваатнезаменливаиуниверзалнарамказастатусотифунк-
ционирањетонаинспекцијатанатрудот . Ка ко та кви, тие се из вор на си ла та и над леж-
но ста во се ко ја зем ја – за инс пек ци ска та служ ба, инс пе кто ри те и кли ен ти те што тие ги 
опс лу жу ва ат – и се кориснаалаткавоконтекстнаправиченсоциоекономскиразвој . 
Кон вен ци ја та бр. 81 е ра ти фи ку ва на од стра на на 130 зем ји-член ки на МОТ. Бе ше из го-
тве на пред не кол ку го ди ни од стра на на ра ко вод ни от ор ган на МОТ и бе ше ран ги ра на 
меѓудесеттенајважниконвенциинаорганизацијата . 

Во член 3(а) од Кон вен ци ја та се на ве ду ва ат ос нов ни те функ ции на се кој си стем на инс-
пек ци ја та на тру дот, ка ко што сле ду ва: „да се обез бе ди спро ве ду ва ње на за кон ски те 
одред би што се од не су ва ат на ус ло ви те за ра бо та и за шти та та на ра бот ни ци те на ра-
бот но то ме сто, ка ко што се одред би те што се од не су ва ат на ра бот но то вре ме, пла та та, 
без бед но ста, здрав стве на та и со ци јал на та за шти та, вра бо ту ва ње то де ца и мла ди лу ѓе и 
дру ги пра ша ња, до сте пен до кој инс пе кто ри те на тру дот мо же да ги спро ве дат та кви те 
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одред би“. Отка ко зем ја та-член ка на МОТ ќе ја ра ти фи ку ва оваа Кон вен ци ја, ко ја што ја 
има ат ра ти фи ку ва но по ве ќе то зем ји во Цен трал на и Источ на Евро па, таа се об вр зу ва це-
лос но да ја имп ле мен ти ра во на ци о нал ни от за кон и пра кти ка. 

МОТ ре дов но ја сле ди при ме на та на кон вен ци и те. Зем ји те-член ки мо ра да до ста ву ва ат 
из ве штаи за актив но сти те што ги пре зе ма ат за спро ве ду ва ње то на нив ни те одред би. „Ко-
ми те тот на екс пер ти за про ме на на кон вен ци и те и пре по ра ки те“ при МОТ вр ши прег лед 
на овие из ве штаи, за ед но со ин фор ма ци и те за на ци о нал но то за ко но дав ство, а осо бе но 
ко мен та ри те на ор га ни за ци и те на ра бо то дав ци и ра бот ни ци (ко и што има ат устав но пра-
во ди рект но да ко му ни ци ра ат со Ор га ни за ци ја та). Ко ми те тот, по тоа, мо же да пре зе ме 
се ри ја на про гре сив но пра во сил ни мер ки за да оси гу ри це лос на при ме на на кон вен ци и те 
во на ци о нал ни от за кон и пра кти ка.

До кол ку зем ја та и по на та му не по чи ту ва ко ја би ло или си те одред би од одре де на 
кон вен ци ја што ја ра ти фи ку ва ла, ра бо то дав ци те, ра бот ни ци те од зем ја та или ду ри и 
дру га вла да мо же да ја про ве ри си ту а ци ја та. При нај се ри оз ни слу чаи на не у сог ла се-
ност, зем ја та мо же да се со о чи со сус пен зи ја од МОТ и по мож ност од по ши ро ка та 
ме ѓу на род на за ед ни ца. Та кви те по стап ки и вклу че но ста на ра бо то дав ци те и ра бот ни-
ци те за ед но со вла ста во над зор ни от си стем, им да ва единс тве на си ла и над леж ност 
на стан дар ди те на МОТ.

Ме ѓу тоа, мо же да по сто јат го лем број преч ки на ефе ктив но то усог ла су ва ње со ме-
ѓу на род ни те стан дар ди, вклу чу вај ќи ги и по ли тич ки те, прав ни те, стру кту рал ни те и 
кул тур ни те, ко и што мо же да се по ја ват на си те ни воа – од на ци о нал но до ло кал но. 
Од го ле ма по мош е отво ре ни от при стап кон овие огра ни чу ва ња и нив но зе ма ње 
пред вид при гра де ње то по до брен си стем за инс пек ци ја на тру дот.

1 .3 .основнипринципинаинспекцијата

a.Функциинаинспекторитенатрудот

Инс пе кто ри те на тру дот се дел од вла ди ни от ад ми ни стра ти вен си стем и нив на та глав-
на за да ча е да обез бе дат усог ла се ност со си те стан дар ди за за шти та на тру дот, ка ко и 
да раз ви јат ра бот ни од но си на ми рен и кон стру кти вен на чин.

Инс пе кто ри те на тру дот:
ги спро ве ду ва ат за ко ни те за труд, по вр за ни те про пи си и при мен ли ви те на ци о нал-•	
ни стан дар ди;
обез бе ду ва ат со ве ти за ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те за нај до бри от на чин за усог-•	
ла су ва ње со за кон ска та рам ка; 
под не су ва ат из ве штаи до прет по ста ве ни те за проб ле ми те и де фе кти те што не се •	
оп фа те ни со про пи си те; и 
мо же, до кол ку на ци о нал ни от за кон го пред ви ду ва тоа, да спро ве ду ва ат или сле дат •	
ко ле ктив ни за ко ни.
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Во го лем број зем ји, инс пе кто ри те из вр шу ва ат и до пол ни тел ни функ ции, вклу чу вај-
ќи:

про мо ви ра ње хар мо нич ни од но си и со ци ја лен ди ја лог ме ѓу ра бо то дав ци те и ра-•	
бот ни ци те;
истра га по жал би и по ми ру ва ње ме ѓу ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те во слу чај на •	
спо ро ви; и 
спра ву ва ње со одре де ни пра ша ња за со ци јал но то оси гу ру ва ње, осо бе но во пог лед •	
на обе ште ту ва ње то на ра бот ни ци те.

б.Обезбедувањеусогласеностсозаконотзатруд
Инс пе кто ри те мо ра да ги спро ве ду ва ат за ко ни те што се од не су ва ат на:

ро ко ви те и ус ло ви те на вра бо ту ва ње, вклу чу вај ќи ја пла та та, ра бот но то вре ме, •	
отсус тва та и на до ме сто ци за пре ку вре ме на ра бо та;
без бед но ста, здрав стве на та за шти та и хи ги е на та на ра бот но то ме сто;•	
вра бо ту ва ње то де ца, мла ди лу ѓе и же ни; и •	
за ко но дав ство то про тив ди скри ми на ци ја.•	

Обе мот на нив ни те над леж но сти за спро ве ду ва ње мо же да се раз ли ку ва во за вис ност 
на на ци о нал ни те окол но сти. Одре де ни ка те го рии на ра бот ни ци, по не ко гаш се иск лу-
че ни од по ле то на при ме на на за ко нот, ка ко што се: до маш ни те ра бот ни ци; зем јо дел-
ски ра бот ни ци; ми гран ти; хо но рар ни ра бот ни ци; се зон ски ра бот ни ци; са мо вра бо те ни 
ли ца; итн.  На овие т.н. „ран ли ви гру пи“ мно гу по че сто им е по треб на за шти та на 
тру дот откол ку на ра бот ни ци те во ре до вен ра бо тен од нос. За тоа, тре ба да се вло жат 
на по ри да се про ши рат ус лу ги те на инс пек ци ја та на тру дот на си те ра бот ни ме ста и 
на си те ра бот ни ци и ра бо то дав ци. 

в.Известувањеисоветувањевопогледназаконот
Долж но ста на исн пе кто ри те за ин фор ми ра ње и со ве ту ва ње на ра бо то дав ци те ира бот-
ни ци те вклу чу ва:

об јас ну ва ње на зна че ње то на за ко нот;•	
ука жу ва ње да ли за кон ски те ба ра ња во одре де но прет при ја тие се ис пол не ти или •	
не; и
об јас ну ва ње што тре ба да се на пра ви за да се ос тва ри це лос на усог ла се ност со за-•	
ко нот.

При обез бе ду ва ње то со ве ти и ин фор ма ции, инс пе кто ри те се кон цен три ра ат на она 
што тре ба да се на пра ви во сог лас ност со ва жеч ки те про пи си и стан дар ди, откол ку 
ка ко тоа да се на пра ви тех нич ки. При обез бе ду ва ње то со ве ти за усог ла су ва ње то со 
за ко нот, инс пе кто ри те тре ба да до не сат од лу ки спо ред нив на та нај до бра про це на.

Пример:
Кол кав пер и од тре ба инс пе кто рот да му да де на ра бо то да ве цот за исп ла та на по-•	
мал ку пла те ни пла ти?
Кол кав пер и од тре ба инс пе кто рот да му да де на ра бо то да ве цот за ин ста ли ра ње •	
из ду вен си стем за ели ми на ци ја на се ри оз ни от проб лем со из ло же ност на прав?
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конвенцијанамотбр .81

Ре пе ри за ефе ктив на инс пек ци ја на тру дот во сог лас ност со овој уни вер за лен 
стан дард (ра ти фи ку ван од пре ку 130 од вкуп но 175 зем ји-член ки на МОТ) се:

Инс пек ци ја та на тру дот тре ба да би де ор га ни зи ра на ка ко си стем (член 1) што •	
ќе се при ме ну ва на си те ра бот ни ме ста во пог лед на кои се спро ве ду ва ат за-
кон ски те одред би што се од не су ва ат на ус ло ви те за ра бо та и за шти та та на 
ра бот ни ци те (член 2).
Тре ба да оп фа ќа ос нов на гру па на функ ции, на при мер, ра бот но то вре ме, пла-•	
ти те, без бед но ста, здрав стве на та и со ци јал на та за шти та, вра бо ту ва ње то де ца 
и мла ди лу ѓе и дру ги по вр за ни пра ша ња (член 3.1). 
Инс пе кто ри те тре ба да обез бе ду ва ат ин фор ма ции и со ве ти за ра бо то дав ци те •	
и ра бот ни ци те за на чи нот на усог ла су ва ње со за ко нот и из ве сту ва ње то на 
над леж ни те ор га ни за ка кви би ло де фе кти или зло у по тре би што не се оп фа-
те ни со по сто еч ки те за кон ски одред би (член 3.1).
Инс пек ци ја та на тру дот тре ба да би де пред мет на над зор и кон тро ла од стра-•	
на на цен тра лен ор ган (член 4.1).
Мо ра да се про мо ви ра ефе ктив на со ра бо тка со дру ги те вла ди ни служ би и •	
при ват ни ин сти ту ции (НВО) вклу че ни во за шти та та на тру дот, ка ко и со ра-
бо то дав ци те и ра бот ни ци те и нив ни те ор га ни за ции (член 5).
Инс пе кто ри те мо ра да би дат јав ни служ бе ни ци со ста бил но вра бо ту ва ње •	
и не за вис ни од про ме на та на вла ста и не со од вет ни над во реш ни вли ја ни ја 
(член 6).
Тие мо ра да се вра бо ту ва ат единс тве но спо ред ква ли фи ка ци и те и да има ат •	
со од вет на обу ка за ре а ли зи ра ње на нив ни те долж но сти (член 7).
Тие тре ба да се во до во лен број за да се оси гу ри ефе ктив но из вр шу ва ње на •	
овие долж но сти во пог лед на, ме ѓу дру го то, бро јот, при ро да та, го ле ми на та 
и со стој ба та на ра бот ни те ме ста, бро јот на вра бо те ни ра бот ни ци и бро јот и 
сло же но ста на за кон ски те одред би што тре ба да се спро ве ду ва ат (член 10).
Тие мо ра да се со од вет но опре ме ни со ло кал ни кан це ла рии и транс порт ни •	
средс тва (член 11).
Тие мо ра да има ат со од вет ни ква ли фи ка ции и со од вет ни ов ла сту ва ња (чле-•	
но ви 12 и 13).
На ра бот ни те ме ста мо ра да се спро ве ду ва инс пек ци ја онол ку че сто и де тал-•	
но кол ку што е по треб но за да се обез бе ди ефе ктив на при ме на на ва жеч ки те 
за кон ски одред би (член 16).
Во на ци о нал ни те за ко ни и про пи си мо ра да се пред ви дат и ефе ктив но да се •	
спро ве ду ва ат со од вет ни каз ни за пре кр шу ва ње на за кон ски те одред би што 
ги спро ве ду ва ат инс пе кто ри те на тру дот, ка ко и за по пре чу ва ње на инс пе кто-
ри те на тру дот во из вр шу ва ње то на нив ни те долж но сти (член 18).

Го диш ни те из ве штаи на инс пе кто ра тот на тру дот мо ра да се об ја ву ва ат на-•	
вре ме но (чле но ви 19-21).
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г.Проблемиштонесеопфатенисозаконот
Во рам ки те на нив ни те долж но сти, инс пе кто ри те мо же да се срет нат со проб ле ми 
што не се оп фа те ни со по сто еч ки те за ко ни и про пи си и ко и што соз да ва ат очиг лед на 
со ци јал на не прав да. Тие тре ба да се иден ти фи ку ва ат, опи шат и об јас нат, ка ко и за нив 
да се из ве сти ви ши от пер со нал на инс пек ци ја та на тру дот во рам ки те на се ди ште то.

Проб ле ми те што мо же да се срет нат, а ко и што не се оп фа те ни со за кон, нор мал но ќе 
би дат вклу че ни во из ве шта јот за инс пек ци ска та по се та (ви де те во Дел II). Из ве шта и те 
за не до ста то ци мо же да се ко ри стат ка ко ос но ва при из ме на та и до пол ну ва ње то на за-
ко нот. Инс пе кто ри те има ат важ на, по сто ја на уло га во по до бру ва ње то на стан дар ди те за 
со ци јал на и тру до ва за шти та.

трудовитеинспекторисепромоторинасоцијалниотпрогресизаштитницина
социјалниотмир

д.Обврскинаинспекторите
Ов ла сту ва ње то на инс пе кто ри те не зна чи де ка тие мо же да пра ват што ќе по са ка ат. 
Нив ни те ов ла сту ва ња мо ра да би дат ра ко во де ни од гру па об вр зу вач ки об вр ски. 

Инс пе кто ри те мо ра:
 •	 да ги из ве стат ра бо то дав ци те за нив но то при сус тво при инс пек ци ска по се та. (Тоа 
не зна чи де ка инс пе кто ри те мо ра да да дат из ве сту ва ње од на пред за си те по се ти);
 •	 да ја по ка жат знач ка та и/или кар тич ка та за иден ти фи ка ци ја од инс пек ци ја та на 
тру дот на ра бо то дав ци те;
 •	 да се об вр зат да не откри ва ат ка кви би ло тај ни про це си и ин фор ма ции што мо же 
да ја на ру шат кон ку рент ска та по зи ци ја на ра бо то да ве цот или дру ги де лов ни ин те-
ре си;
 •	 да го чу ва ат во тај ност из во рот на ка кви би ло жал би про тив ра бо то да ве цот и да не 
го откри ва ди рект но ни ту ин ди рект но иден ти те тот на жа ли те лот;
 •	 да под не су ва ат по е ди неч ни из ве штаи од инс пек ци ја та и пер и о дич ни из ве штаи за 
актив но сти те на прет по ста ве ни те;
 •	 да би дат не за вис ни и не при страс ни при спро ве ду ва ње то на ов ла сту ва ња та;
 •	 да не ма ат ди ре ктен ни ту ин ди ре ктен ин те рес во прет при ја ти ја та под ни вен над зор; 
и 
 •	 да се воз др жу ва ат од ка кво би ло не е тич ко или ко руп тив но од не су ва ње.

инспекторитеимаатиправа(овластувања)изадолженија(обврски) .

Пример:

Инс пе кто ри те не смее ни ко гаш да при фа ќа ат за е ми или по да ро ци од ра бо то дав-•	
ци те.

„Без ин те рес“ ва жи, исто та ка, и за бли ски те род ни ни (со пруг, со пру га, де ца...).•	
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1 .4 .Политичкипрашања

Инс пе кто ра ти те на тру дот мо ра да зе ма ат пред вид и по сто ја но да раз ви ва ат оп сег 
на по ли тич ки пра ша ња. Тие вклу чу ва ат:

ин ду стри ски од но си и проб ле ми при вра бо ту ва ње;•	
без бед ност, хи ги е на, здрав стве на и со ци јал на за шти та;•	  

но ви при ста пи кон инс пек ци ја та;•	
про ду ктив ност на инс пе кто ра ти те на тру дот;•	
тех но ло шки раз вој;•	
ран ли ви или мар ги на ли зи ра ни гру пи;•	
вклу че ност на НВО.•	

a. Индустрискиодносиипроблемипривработување
Ин те гри ра ње то на функ ци и те за ин ду стри ски од но си во рам ки те на инс пек ци ја та на 
тру дот ба ра јас но раз би ра ње на при ро да та на се ко ја функ ци ја.

Инспекцијатанатрудотоп фа ќа обез бе ду ва ње усог ла се ност со оп се гот на на ци-
о нал ни те за ко ни и про пи си за за шти та на тру дот и со ве ту ва ње на ра бо то дав ци те и 
ра бот ни ци те за нај до бри от на чин на усог ла су ва ње,

Индустрискитеодноси се од не су ва ат на ин те рак ци ја та ме ѓу вла ста, ра бот ни ци те и 
ра бо то дав ци те за пра ша ња та по вр за ни со ра бот ни те ме ста.

Ин те рак ци ја та ме ѓу ра бот ни ци те и ра бо то дав ци те, и ко ја би ло вла ди на ин тер вен ци ја 
што има вли ја ние врз неа, јас но се од не су ва ат на по ли ти ки те и пра кти ка та за инс пек ци ја 
на тру дот.

Пример:

Со про пи си те за ми ни мал на пла та се утвр ду ва ат стап ки те за пла та за ра бот ни ци-
те.  Инс пе кто ри те ги про ве ру ва ат стап ки те за пла та ка ко дел од нив ни те функ ции 
при ру тин ска инс пек ци ја.

До кол ку по стои раз е ди ну ва ње ме ѓу исп ла те на та пла та и пра во то на ми ни ма лен 
из нос, инс пе кто рот мо ра да му да де упат ства на ра бо то да ве цот за усог ла су ва ње 
со за ко нот.

Во слу чај ра бо то да ве цот да од бие, по стои спор за пра ва та на по е ди не цот ме ѓу ра-
бот ни кот и ра бо то да ве цот, ка ко и пре кр шу ва ње на за ко нот.

Кој тре ба да го ре ши овој проб лем?  Да ли тре ба инс пе кто рот на тру дот вед наш да го 
ре ши или исти от тре ба да се упа ти на служ бе ни кот спе ци ја ли зи ран за ин ду стри ски 
од но си?

Споровитево пог лед на праватана по е дин ци те, ко и што се од не су ва ат на постоеч-
ките ро ко ви и ус ло ви на вра бо ту ва ње, тре ба да ги ре ша ва ат инс пе кто ри те на тру дот 
на фор ма лен или не фор ма лен на чин.
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Инс пе кто ри те на тру дот тре ба да ги ре ша ва ат та кви те проб ле ми на тру дот напрвата
точканаконтакт, до кол ку е мож но во са мо то прет при ја тие.

Споровитезаинтерес, ко и што се од не су ва ат на иднитеро ко ви и ус ло ви на вра бо ту-
ва ње, по до бро би би ло да се ре ша ва ат од стра на на служ бе ни ци те спе ци ја ли зи ра ни за 
ин ду стри ски од но си, над вор од прет при ја ти ја та.

Инс пе кто ра тот на тру дот со до вол ни из во ри мо же да наз на чи спе ци ја ли зи ра ни служ бе-
ни ци што ќе се за ни ма ва ат иск лу чи во со пос ло же ни те спо ро ви од об ла ста на ин ду стри-
ски те од но си. Ме ѓу тоа, во ин те гри ран инс пек ци ски си стем, се прет по чи та ком би ни ра-
ње на овие функ ции и наз на чу ва ње оп шти инс пе кто ри на тру дот, ко и што се спо соб ни за 
спра ву ва ње со си те ос нов ни нес ло же ни пра ша ња за за шти та и вра бо ту ва ње.

б.Безбедност,хигиена,здравственаисоцијалназаштитанаработа(заштитапри
работа)

Во ста ри те инс пек ци ски си сте ми во го лем број зем ји од Цен трал на и Источ на Евро па, 
функ ци и те на инс пек ци ја та на тру дот (ка ко што е на ве де но во член 3 од Кон вен ци ја та 
на МОТ бр. 81) беа (и во не кои слу чаи, сè уште се) разд во е ни во инс пек ци ја на ро ко-
ви те и ус ло ви те на вра бо ту ва ње (инс пек ци ја на од но си); и инс пек ци ја  на без бед ност, 
здрав стве на за шти та, хи ги е на и со ци јал на за шти та на ра бо та, т.е. ра бот на сре ди на 
(инс пек ци ја на за шти та та).
Де нес, сè по ве ќе зем ји при фа ќа ат нов при стап на ре чен ед но шал тер ска служ ба или 
ин те гри ран инс пек ци ски си стем, ка де што функ ци и те на инс пек ци ја та на тру дот и 
функ ци и те на инс пек ци ја та на фа бри ки те се интегрираниворамкитенаеднаинс-
пекцискаслужба. Таа ги има след ни те од ли ки:

По го ле ми от дел од инс пек ци ска та ра бо та ја вр шат оп шти те инс пе кто ри на тру-•	
дот;
Оп шти те инс пе кто ри на тру дот се под др жа ни од по мал тим на спе ци ја ли зи ра ни;•	
Тех нич ки те спе ци ја ли зи ра ни инс пе кто ри мо же, исто та ка, да би дат ан га жи ра ни ка-•	
ко кон сул тан ти откол ку ка ко вра бо те ни на не о пре де ле но ра бот но вре ме.

Пример:
Оп шти от инс пе ктор на тру дот ги спро ве ду ва ру тин ски те инс пек ции на за шти та та 
при ра бо та. Таа откри ва те жок проб лем по вр зан со по тен ци јал но опас ни хе ми ка лии 
и го из ве сту ва ви ши от спе ци ја ли зи ран инс пе ктор, кој што вр ши спе ци ја ли зи ра на 
инс пек ци ја след ни от ден.
Екс пер тот за за шти та при ра бо та се кон цен три ра на кон крет ни от проб лем откол ку 
на це ли от оп сег на ру тин ски пра ша ња, ко и што се ве ќе по кри е ни од стра на на оп-
шти от инс пе ктор на тру дот.

Ин те гри ра ни от при стап кон инс пек ци ја та ги има след ни те пред но сти: 
По до бра иско ри сте ност на из во ри те; •	
По го ле ма на со че ност кон упо тре ба та на (се ко гаш де фи ци тар ни те) ре сур си те на •	
спе ци ја ли зи ран пер со нал;
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По до бре ни од но си ме ѓу инс пе кто ра тот и кли ен ти те, би деј ќи ра бо то да ве цот не ма •	
да се спра ву ва со го лем број раз лич ни инс пе кто ри; и ра бот ни ци те ќе сог ле да ат де-
ка ситенив ни по тре би се зе ме ни пред вид.  

в.Новипристапиконинспекцијата
Про ме ни те во об ла ста на ра бо те ње то и бр зи на та со ко ја што тие се по ја ву ва ат ба ра ат 
раз лич ни, че сто но ви, ду ри и не поз на ти при ста пи во инс пек ци ска та ра бо та.

Пример:
Сè по го лем ак цент се ста ва на обез бе ду ва ње то спе ци ја ли зи ра ни ус лу ги на прет при-
ја ти ја та и сè по го ле ма до вер ба на ко ми те ти те за за шти та при ра бо та и ко ми те ти те за 
ра бо та, ко и што ги приб ли жу ва ат ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те кон усог ла су ва ње 
со за ко ни те и про пи си те за тру дот.  Тоа е во исто вре ме и пре диз вик и мож ност:

предизвик•	 би деј ќи инс пе кто ри те тре ба да се кон сул ти ра ат и да ра бо тат со го лем 
број на над во реш ни ин сти ту ции;

можност•	 би деј ќи овие ин сти ту ции мо же да се иско ри стат при про мо ви ра ње то 
и уна пре ду ва ње то на ра бо та та на инс пе кто ри те.

Ка ко што се раз ви ва ат прет при ја ти ја та, ста ну ва ат по ди на мич ни и пре зе ма ат по го ле-
ми ини ци ја ти ви, инс пе кто ра тот на тру дот ста ну ва дел од про це сот на олес ну ва ње на 
про ме ни те. 

На ме сто вр ше ње са мо на тра ди ци о нал ни те (кон трол ни) актив но сти, по го лем ак цент се 
ста ва на: 

раз вој на по ли ти ки те за за шти та на тру дот на ра бот но то ме сто;•	
да се спре чи на ме сто да се ле чи, исто та ка ка ко на чин за про мо ви ра ње на де лов ни-•	
те ин те ре си (еко но мич ност и кон ку рент ност); 
про мо ви ра ње на по до бри ин ду стри ски од но си пре ку со ци ја лен ди ја лог; и •	
во ве ду ва ње на ре жи ми за „са мо ре гу ли ра ње“ (упра ву ва ње со за шти та та при ра бо-•	
та). 

Тоа вклу чу ва по го лем пре диз вик и на гра да на ра бо та та на инс пе кто ри те, ка ко и по го ле-
ма ефе ктив ност; но да се би де ефи ка сен на еден нов на чин, да се би де спо со бен за на со-
чу ва ње на главниотносителнаслужба,работодавецот,тие мо ра да има ат со лид но 
поз на ва ње од: 

де лов но то ра бо те ње на прет при ја ти е то;•	
со ци јал ни те од но си во рам ки те на прет при ја ти е то; и •	
стру кту ра та и по стап ки те на прет при ја ти е то.•	

Во рам ки те на овој пре вен ти вен при стап, исн пе кто ри те се стек ну ва ат со ле ги тим ност 
пре ку спо соб ност и ефи кас ност. Пре вен тив ни от при стап во инс пек ци ја та на тру дот 
ба ра од инс пе кто рот да би де по ве ќе со ве то да вач откол ку спро ве ду вач и да при фа ќа 
про а кти вен на ме сто ре а кти вен при стап.
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Превентивниотинспекцискипристапиматриглавнипоследици:
Инс пе кто ри те по ве ќе ра бо тат со •	 вишитепрет став ни ци на ра ко водс тво то и ра-
бот ни ци те;
Инс пе кто ри те го •	 советуваат ра ко водс тво то, а не ја вр шат ра бо та та на ра ко-
водс тво то; и
Инс пе кто ри те мо ра да има ат •	 подобраобука за по до бро да го раз би ра ат ра ко вод-
ни от про цес и ра бот ни те од но си.

Ре жи мот на „са мо ре гу ли ра ње“ мо же да би де „ста ту та рен“ (на мет нат со за кон, че сто 
поз нат ка ко „вна треш на кон тро ла“ или „сопс тве на инс пек ци ја“) или на до бро вол на 
ос но ва. Тие обич но се зас но ва ат на Си сте мот за упра ву ва ње со за шти та та при ра бо та 
(СУЗР). Ме ѓу на род но то упа ту ва ње на та кви те си сте ми во Тех нич ки те упат ства на МОТ 
СУЗР 2001, ко и што по крај анг ли ска та и фран цу ска та вер зи ја, се пре ве де ни на го лем 
број ја зи ци од Цен трал на и Источ на Евро па, вклу чу вај ќи бу гар ски, че шки и сло вач ки, 
пол ски и ру ски ја зик.

г.Продуктивностнаинспекторатитенатрудот
Про ду ктив но ста, обич но е по вр за на со при ват ни от се ктор, но мо же да се при ме ни и 
кај инс пе кто ри те на тру дот. Про ду ктив но ста е вр ска та ме ѓу она што се про из ве ду ва 
и ре сур си те по треб ни за тоа да се про из ве де. Се од не су ва на ин пу тот, ре зул та тот и 
вр ска та ме ѓу ин пу тот и ре зул та тот. 

Продуктивностанаинспекторатотнатрудотможедасепроверипреку:
Ме ре ње на ин пу тот и ре зул та тот;•	
по вр зу ва ње на ин пу тот и ре зул та тот со одре де на вре мен ска рам ка.•	

Ед на од мер ки те на про ду ктив но ста или из вед ба та е бро јот на инс пек ции што инс пе-
кто рот ги спро ве ду ва во те кот на еден ме сец или ед на го ди на. Оваа мер ка на про дуктв-
но ста не ука жу ва на квалитетотнаинспекцискатара бо та и се ка ра кте ри зи ра со во-
о би ча е ни те на ру шу ва ња на про се кот ка ко ста ти стич ка мер ка. Но, прет ста ву ва ко рис на 
по чет на точ ка за про вер ка на из вед ба та на инс пе кто ра тот. За тоа, ра ко водс тво то на инс-
пе кто ра тот (на ци о нал ни те и те рен ски те служ би) тре ба да по ста ват кон крет ни, ре ал ни 
стан дар ди за из вед ба та, ко и што ќе би дат обврзувачкизаситеинспектори:

Пример:
Се кој инс пе ктор мо ра да спро ве де нај мал ку (на при мер) 15 ре дов ни инс пек-•	
ции ме сеч но; 

Се кој инс пе ктор мо ра да истра жи •	 идаподготвиизвештај за одре ден про цент 
на при ја ве ни не сре ќи ме сеч но; 

Се кој инс пе ктор мо ра да се спра ви со одре ден про цент на жал би во пог лед на •	
ра бот ни те од но си ме сеч но.
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Подигањетонанивотонапродуктивностанетребадасеправинасметканаква-
литетот . На при мер, мо же да се чи ни де ка е по ед но став но да се зго ле ми бро јот на 
инс пек ции пре ку за о би ко лу ва ње, а не вр ше ње де тал ни инс пек ции на ра бот ни те ме ста 
и под го тву ва ње со од вет ни из ве штаи. За тоа, тре ба да се по ста ват фикснивременски
роковиза се кој вид инс пек ци ја (ви де те во Дел II). Ру тин ски те или ре дов ни те инс пек-
ции на ма ли те прет при ја ти ја тре ба да се вр шат за најм но гу еден час. Инс пек ци и те 
на сред ни те прет при ја ти ја тре ба да тра ат најм но гу по ло ви на ден; и нитуеднаинс-
пекцијана ка кво би ло прет при ја тие – ду ри и на го ле мо – нетребадатраеповеќе
од еденден . До кол ку е по треб но, го ле ми те прет при ја ти ја мо же да ги про ве ру ва ат 
ти мо ви или инс пе кто ри те мо же да се скон цен три ра ат на де ло ви од прет при ја ти е то и 
по доц на да се вра тат за да ја за вр шат инс пек ци ја та.

Про ду ктив но ста нај до бро се зго ле му ва пре ку: 
по до бро пла ни ра ње и про гра ми ра ње на ра бо та та;•	
по до брен транс порт на инс пе кто ри те;•	
по ве ќе и по до бра обу ка; и•	
по до бри кан це ла ри ски про сто рии и по мош на опре ма.•	

По до бру ва ње то на упра ву ва ње то со ре сур си зна чи по све ту ва ње по го ле мо вни ма ние на:
по ста ву ва ње то на це ли те на инс пек ци ја та;•	
кре и ра ње со од вет ни ра бот ни пла но ви:•	
сле де ње на из вед ба та на инс пе кто ри те;•	
про це на на из вед ба та со цел да се утвр ди зо што це ли те не би ле ис пол не ти.•	

Ду ри и при на ма лу ва ње на ре сур си те на ка дар во инс пе кто ра тот, про ду ктив но ста мо-
же да се зго ле ми пре ку по до бро пла ни ра ње и упра ву ва ње со ре сур си те и со при фа ќа ње 
но ви ме то ди и при ста пи при инс пек ци ски те по се ти, ка ко на при мер ин те гри ра на та инс-
пек ци ја на тру дот.

д.Технолошкиразвој
Но ви от тех но ло шки раз вој по ста ву ва но ви ба ра ња пред инс пек ци ја та на тру дот.  Ка-
ко при ме ри се на ве ду ва ат: ин ду стри ски те ро бо ти; комп ју те ри зи ра на та тех но ло ги ја, 
ге нет ски от ин же не ринг; но ви хе ми ка лии; но ви суп стан ции; но ви фор ми на ор га ни-
зи ра ње на ра бо та та; итн. Од осо бе но зна че ње се пос лед ни те, би деј ќи тие се ос нов на 
при чи на за стрес и дру ги про фе си о нал ни за бо лу ва ња, по себ но во зем ји те во тран зи-
ци ја, по не ко гаш пре диз ви ку вај ќи зна чај ни и че сто „при кри е ни“ за гу би и про из вод ни 
тро шо ци.

Но ви те тех но ло гии ба ра ат при ла го ду ва ње на инс пе кто ра ти те кон це ла гру па на но ви 
си ту а ции, вклу чу вај ќи: но ви ра бот ни про це си; раз лич ни ви до ви опас но сти; но ви и 
не поз на ти ра бот ни ус ло ви; и но ви ви до ви на не сре ќи при ра бо та. Но ви те тех но ло гии 
– со по тен ци јал за по го ле ми не сре ќи – се ко ри стат, на при мер, во хе ми ски те и нук-
ле ар ни те по строј ки, при тоа не ма ат вли ја ние са мо на ра бот ни ци те во не по сред на та 
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ра бот на сре ди на, ту ку че сто и врз на се ле ни е то во окол ни те об ла сти. Во рам ки те на 
нив на та со ве то дав на уло га, инс пе кто ри те мо ра се ко гаш да ги има ат пред вид вли ја ни-
ја та на се ко ја те ков на ра бо та врз по ши ро ка та јав ност.

Примеринапоследициодтехнолошкиотразвојзаинспекторитенатрудот:
Кои стра те гии тре ба да ги усво јат инс пе кто ра ти те за да се ин фор ми ра ат за тех-•	
но ло шки те про ме ни и нив но то оче ку ва но вли ја ние?
Ка ко тре ба да се ор га ни зи ра вра бо ту ва ње то и обу ка та на инс пе кто ри те со цел да •	
се прис по со би кон но ви от раз вој?
Ка ко тре ба да се раз ви ва стру кту ра та и ор га ни за ци ја та на инс пе кто ра тот за да •	
оди на по ред но со но ва та тех но ло ги ја?

Сло же но ста на но ви те тех но ло гии и по тре ба та од струч на по мош мо же да вклу чу ва ат 
по го ле ма при ме на на над во реш ни кон сул тан ти за под др шка на глав ни от пер со нал на 
инс пе кто ра тот. Исто та ка, по стои по тре ба од по го ле мо наг ла су ва ње на за шти та та на 
тру дот пре ку пре вен ци ја во нај ра на та мож на фа за.

Оп шир ни те кон сул та ции, во о би ча е но, се по треб ни пред во ве ду ва ње то но ви по строј ки, 
про це си и хе ми ски суп стан ции – ко и што мо же да прет ста ву ва ат за ка на по без бед но ста 
и здрав је то на ра бот ни ци те и по ши ро ка та за ед ни ца.

Вни ма ние тре ба да се по све ти на (на при мер): 
сту ди ја та и одо бру ва ње то на фа брич ки те по строј ки и про це си пред са ма та из-•	
град ба;
цен тра ли зи ра на та инс пек ци ја на уве зе на та ма ши не ри ја и опре ма;•	
кон сул та ци и те со ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те во пог лед на пре вен тив ни те по-•	
ли ти ки за без бед ност и здрав стве на за шти та;
зго ле ме но то учес тво на си те стра ни во раз во јот на на ци о нал на по ли ти ка за без-•	
бед ност и здрав стве на за шти та;
раз во јот на инс пек ци ска стра те ги ја што ќе се кон цен три та на при о ри тет ни те ин-•	
ду стрии и прет при ја ти ја, по мож ност во ин те гри ран при стап.

ѓ.Ранливигрупи
За шти та та на ра бот ни ци те е најм но гу огра ни че на на оние што се оп фа те ни со ко ле-
ктив ни до го во ри или оние што спа ѓа ат во рам ки те на де фи ни ци и те за „ра бот ник“ и 
„ра бот но ме сто“.

Не оп ход но е да се на пра ви раз ли ка ме ѓу ра бот ни ци те за шти те ни со за кон и оние што 
не се со од вет но за шти те ни или не се во оп што за шти те ни.

Ра бот ни ци со не до вол на или ни ка ква за шти та нај че сто се: при вре ме ни ра бот ни ци; 
ра бот ни ци по до го вор; до маш ни ра бот ни ци; ра бот ни ци од ру рал ни те сре ди ни; ра бот-
ни ци од ур ба ни от не фор ма лен се ктор; ра бот ни ци во до ма ќинс тва; хо но рар ни ра бот-
ни ци; не кои ка те го рии на жен ски ра бот ни ци; ра бот ни ци со по себ ни по тре би; де ца-
ра бот ни ци; мла ди ра бот ни ци; ми гран ти; и дру ги ви до ви на „ран ли ви“ ра бот ни ци.
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Инс пе кто ра тот на тру дот че сто не обез бе ду ва со од вет на ус лу га за овие ка те го рии од 
раз лич ни при чи ни: 

за ко нот мо же да пред ви ду ва огра ни чу ва ње на нив ни те актив но сти кај одре де ни •	
ви до ви ра бот ни ци во спо ред ба со си те ра бот ни ци;
нив ни те на по ри нај че сто се скон цен три ра ни на фор мал но то пла те но вра бо ту ва ње;•	
нив ни те на по ри се на со че ни на гру пи ра бот ни ци, а не на по е дин ци.•	

Инс пе кто ри те тре ба да из ве сту ва ат за слу ча и те, ка де што одре де ни ка те го рии на ра-
бот ни ци се иск лу че ни од за штит но то за ко но дав ство, до по ви со ки те ор га ни за ра ди 
пот тик ну ва ње про ме ни во за ко нот со цел да се про ши ри не го во то по ле на при ме на.

Во слу ча и те ка де што за ко нот ги оп фа ќа си те ка те го рии на ра бот ни ци, инс пе кто ра ти-
те мо ра да раз ви јат стра те ги ја за оси гу ру ва ње де ка инс пек ци ски те актив но сти, всуш-
ност, ги оп фа ќа ат си те та кви ка те го рии.

Со цел да ги на ма лат тро шо ци те и да ја по до брат нив на та кон ку рент ност, прет при ја-
ти ја та сè по ве ќе ко ри стат ра бот ни до го во ри со до маш ни ра бот ни ци. До ма шен ра бот-
ник (ви де те во Кон вен ци ја та на МОТ бр. 177 за до маш на ра бо та) е по ши ро ко де фи-
ни ран ка ко ли це што: 

ра бо та та ја вр ши до ма или во про сто ри и те на друг, а не во рам ки те на прет при ја-•	
ти е то;
обез бе ду ва ус лу га или про из ве ду ва про из вод ка ко што е утвр де но од стра на на ра-•	
бо то да ве цот, без ог лед на тоа кој ја обез бе ду ва опре ма та или ма те ри ја ли те.

До маш ни те ра бот ни ци, ка ко и ра бот ни ци те за пла та, има ат пра во на ед на ков трет-
ман. На при мер, тие има ат пра во на:

зач ле ну ва ње во син ди ка ти;•	
за шти та про тив ди скри ми на ци ја;•	
без бед ност и здрав стве на за шти та на ра бо та;•	
обе ште ту ва ње;•	
при стап до обу ка;•	
мај чин ски пра ва и на до ме сто ци;•	
одред би за ми ни мал на во зраст.•	

Ме ѓу тоа, инс пе кто ра ти те че сто се со о чу ва ат со по те шко ти ја во обез бе ду ва ње то за шти-
та за до маш ни те ра бот ни ци по ра ди:

огра ни че на та за кон ска де фи ни ци ја за „ра бот ни ци“;•	
де фи ни ци и те за „ра бот но ме сто“, ко и што не ги оп фа ќа ат при ват ни те до мо ви.•	

Сè до де ка не се из ме ни за ко нот за да им доз во ли на инс пе кто ри те по до брен при стап до 
до маш ни те ра бот ни ци, инс пе кто ри те ќе тре ба да ко ри стат дру ги средс тва (на при мер, 
НВО, по мош од за ед ни ца та или ме ди у ми те) за да се охра брат до маш ни те ра бот ни ци да 
под не су ва ат фор мал ни жал би, ко и што ќе би дат разг ле ду ва ни од стра на на ра бо то дав-
ци те од кои се ба ра до а ѓа ње во кан це ла ри и те на инс пе кто ра тот за труд за ра ди ин терв ју 
или истра га.
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е.Опсегнаинспекцискатапокриеност
Про ши ру ва ње то на по ле то на при ме на на инс пек ци ја та на тру дот ба ра зе ма ње пред-
вид на: 

за кон ска та ос но ва за ин тер вен ци ја;•	
до стап но ста на ре сур си те;•	
пла ни ра ње и утвр ду ва ње при о ри те ти;•	
вклу че ност на дру ги ин сти ту ции/НВО; и•	
ко ри сте ње на ме ди у ми те.•	

Законскаосновазаинтервенција	

Инс пе кто ри те на тру дот се вла ди на ад ми ни стра ци ја. Ка ко та кви, тие се дел од из врш-
на та власт и си те нив ни де ла и ин тер вен ции мо ра да се зас но ва ат на на ци о нал ни те 
за ко ни и про пи си.
За кон ска та над леж ност на инс пе кто ри те мо же да би де се оп фат на или огра ни че на, во 
за вис ност од тоа да ли е за ко но дав ство то тра ди ци о нал но или пре тр пе ло ре фор ми во 
пос лед ни те го ди ни.
Во сог лас ност со мо дер ни от За кон за труд и Акти те за за шти та при ра бо та, за кон ски те 
над леж но сти на инс пе кто ри те на тру дот ќе би дат по се оп фат ни – ќе се при ме ну ва ат на 
си те ра бот ни ци во си те окол но сти.

инспекцијатанатрудоттребадагиопфаќа:
фор мал ни от и не фор мал ни от се ктор;•	
сто пан ски от и не сто пан ски от се ктор;•	
ин ду стри ски от и не ин ду стри ски от се ктор;•	
зем јо дел ски от и не зем јо дел ски от се ктор;•	
ур ба ни от и ру рал ни от се ктор.•	

Инс пе кто ри те мо ра да оси гу рат де ка нив ни те ус лу ги ќе ги по кри јат си те ра бот ни 
ме ста, го ле ми и ма ли, на си те ло ка ции, оп фа ќај ќи ги вра бо те ни те и дуриисамовра-
ботените . Са мо на тој на чин ќе мо же ефе ктив но да се спра ват со зло у по тре ба та на 
са мо вра бо те ни те из ве ду ва чи, ко ја што е сè по за че сте на по ја ва за из бег ну ва ње на за-
ко ни те за за шти та на тру дот и со ци јал но то оси гу ру ва ње, поз на та ка ко ко ри сте ње на 
„за вис ни те не за вис ни“.

Достапностнаресурсите	

Инс пе кто ра ти те ќе би дат по про ду ктив ни до кол ку има ат до пол ни тел ни ре сур си. Нив-
на та со стој ба со ре сур си ќе се по до бри пре ку по до бре но ко ри сте ње на по сто еч ки те 
ре сур си; но то гаш и са мо то гаш ќе до би јат до пол ни тел ни или но ви ре сур си.
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По до бре но то ко ри сте ње на по сто еч ки те ре сур си не се од не су ва са мо на по на пор но 
ра бо те ње на инс пе кто ри те, ту ку пред сè по на пор но и попаметнора бо те ње на инс пе-
кто ра ти те пре ку пла ни ра ње и упра ву ва ње; по мо ти ви ра ни инс пе кто ри; вос по ста ву ва-
ње по до бри стан дар ди за из вед ба; и стро го сле де ње на из вед ба та.

Обез бе ду ва ње то до пол ни тел ни ре сур си (ка дар, во зи ла, кан це ла ри ска опре ма) ќе за-
ви си, де лум но, од спо соб но ста на инс пе кто ра ти те да ги убе дат ин сти ту ци и те над леж-
ни за рас пре дел ба на ре сур си те де ка по сто еч ки те ре сур си се ко ри стат на нај е фи ка сен 
и нај е фе кти вен мо жен на чин; и де ка но ви те ре сур си на ви стиа, во го ле ма ме ра ќе при-
до не сат кон урам но те же на бор ба за на ци о на лен со цио-еко ном ски раз вој. 

Планирањеиутврдувањеприоритети	

По до бру ва ње то на из вед ба та на инс пе кто ра ти те ба ра по втор на про це на на при о ри те ти-
те со цел да се оси гу ри де ка огра ни че ни те инс пек ци ски ре сур си се скон цен три ра ни на 
ви со ко ри зич ни те прет при ја ти ја, ка де што без бед нос ни те и здрав стве ни те ус ло ви се под 
стан дар ди те или ка де што ро ко ви те и ус ло ви те за вра бо ту ва ње не ги за до во лу ва ат за-
кон ски те про пи си или две те. На тој на чин, на инс пе кто ра ти те им се на мет ну ва раз вој 
на методологијазаутврдувањенастепенотнаризикво се кое прет при ја тие или во 
дел од не го.

Параметринаризик:
го ле ми на на прет при ја ти е то:•	  ма ли те и след ни те прет при ја ти ја обич но има ат 
мно гу по ве ќе сла бо сти во пог лед на по ли ти ка та и упра ву ва ње то со за шти та та 
при ра бо та во рам ки те на по строј ка та; 
при ро да та на про це си те и про из во ди те (на при мер, упо тре ба та на хе ми ски суп-•	
стан ции, по тен ци јал но опас на опре ма, итн.);
трен до ви те кај не сре ќи те при ра бо та;•	
трен до ви те кај тру до ви те спо ро ви;•	
не по сто е ње на син ди ка ти;•	
не по сто е ње на со ве то дав ни ко ми те ти (ко ми те ти за без бед ност и здрав стве на •	
за шти та); 
ра бот ни те до го во ри (ра бот ни ци по до го вор, хо но рар ни ра бот ни ци, до маш ни ра-•	
бот ни ци); и
про фи лот на ра бот ни ци те (не ква ли фи ку ва ни, же ни, ма ло лет ни ци, ми гран ти).•	  

ж.Вклученостнадругиинституции/НВО
Ду ри и со до пол ни тел ни ре сур си, инс пе кто ра ти те ќе се со о чат со обез бе ду ва ње ус лу-
ги за си те ра бот ни ци и си те прет при ја ти ја. За тоа, тие тре ба да охра брат дру ги стра ни 
да пре зе мат од го вор ност за не кои од функ ци и те под над леж ност на инс пе кто ра ти те. 
Тоа се од не су ва кон крет но на ра бо то дав ци те-по е дин ци; ор га ни за ци и те на ра бо то дав-
ци; син ди ка ти те; дру ги те вла ди ни ин сти ту ции и за ед ни ца та на НВО.

Ра бо то дав ци те-по е дин ци, и го ле ми и ма ли, мо же во го ле ма ме ра да ја охра брат кон-
сул та ци ја та и ди ску си ја та со ра бот ни ци те во пог лед на ра бот ни те ус ло ви и ра бот на та 
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сре ди на.  Инс пе кто ра ти те мо же да ги со ве ту ва ат и охра брат ра бо то дав ци те да кре и ра-
ат за ед нич ки ко ми те ти за без бед ност и здрав стве на за шти та, ко ми те ти на ра бот ни ци, 
ко ми те ти за ра бо та, за ед нич ки со ве то дав ни те ла и не фор мал ни ра бот ни гру пи што ќе 
пре зе мат од го вор ност за не кои од ра бо ти те што во о би ча е но ги из вр шу ва инс пе кто-
ра тот на тру дот.

Ор га ни за ци и те на ра бо то дав ци мо же да се охра брат за со ве ту ва ње на ра бо то дав ци те-
по е дин ци во пог лед на до бри те ра бот ни пра кти ки и да им по мог нат во спро ве ду ва-
ње то по го лем број сопс тве ни инс пек ции, би деј ќи до бра та ра бот на пра кти ка во ди кон 
по до бро ра бо те ње.

Син ди ка ти те на ни во на ин ду стри ја и прет при ја тие мо же во го ле ма ме ра да им по мог-
нат на ра бо то дав ци те-по е дин ци и ор га ни за ци и те на ра бо то дав ци да ги во о чат пре кр-
шо ци те на за ко нот и про пи си те за труд и на тој на чин да ја по до брат за шти та та на 
ра бот ни ци те. Тие, исто та ка, мо же да ги охра брат актив но да учес тву ва ат во ко ле-
ктив ни те пре го во ри за ра бот ни те ус ло ви и да вклу чат за шти та на ра бот но то ме сто.

При охра бру ва ње то на ра бо то дав ци те, ор га ни за ци и те на ра бо то дав ци и син ди ка ти те 
да се вклу чат во за шти та та на тру дот, инс пе кто ра ти те, исто та ка, се по ве ќе на со че ни 
кон обез бе ду ва ње то со ве ти за тоа што мо же да се на пра ви и на кој на чин, обез бе ду-
ва ње то ин фор ма ции и обу ка за ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те со цел да им се овоз-
мо жи ефе ктив но да учес тву ва ат во са мо до вер ли ви при ста пи. До кол ку оваа ра бо та се 
из вр шу ва си сте мат ски и ус пеш но, нив на та уло га за спро ве ду ва ње на за ко нот, иа ко сè 
уште е ви тал на, че сто се сме та за вто ро сте пе на. 

Иа ко са мо ре гу ла ци ја та во инс пек ци ски те ра бо ти зна чи да се би де актив но охра бру-
ван, во го лем број прет при ја ти ја и со стој би на ра бо та не по сто јат син ди ка ти и ра бо-
то дав ци те не се до вол но за сег на ти со за шти та та на ра бот ни ци те. Тоа е чест слу чај кај 
по ма ли те прет при ја ти ја и кај оние што не ма ре дов ни по се ти од стра на на инс пе кто-
ри те на тру дот.

вотаквитеслучаиинспекторатитеможедавоспоставатпотеснасоработкасо:
дру ги те на ци о нал ни ми ни стерс тва (зем јо делс тво, здрав ство, обра зо ва ние, со ци-•	
јал на за шти та);
ре ги о нал ни те или ло кал ни те вла ди ни ин сти ту ции;•	
ше ми те  за про мо ци ја на ма ли от биз нис;•	
ор га ни за ци и те и ко о пе ра ти ви те на про из во ди те ли;•	
за ед ни ци или вер ски гру пи или ин сти ту ции;•	
на ци о нал ни или ме ѓу на род ни вла ди ни ор га ни за ции.•	

Инс пе кто ри те мо же да при до не сат кон за поз на ва ње то на та кви те аген ции, ин сти ту ции 
и служ бе ни ци со ос нов ни те ас пе кти на за шти та та на тру дот, та ка што тие ќе мо же да ги 
пре не сат ин фор ма ци и те до ра бот ни ци те и ра бо то дав ци те, во својс тво на со ве то дав ни 
те ла, во слу ча и те ко га ќе мо же да до прат до нив.  До бар при мер за тоа се служ бе ни ци те 
за про ши ру ва ње на зем јо делс тво то, чи ја што ра бо та е да ги по се ту ва ат по е ди неч ни те 
зем јо дел ци и да ги со ве ту ва ат за на чи ни те за по до бру ва ње на про из водс тво то. До кол-
ку се под др жа ни од инс пе кто ра тот на тру дот, та кви те служ бе ни ци за про ши ру ва ње на 
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зем јо делс тво то мо же ефе ктив но да дејс тву ва ат ка ко посредници и да обез бе ду ва ат со-
ве ти за, на при мер, без бед но ко ри сте ње хе ми ка лии во зем јо делс тво то.

Во та кви окол но сти, инс пе кто ри те не ги рас пре де лу ва ат нив ни те ста ту тар ни над леж-
но сти на не ов ла сте ни ли ца. Тие ед но став но до би ва ат под др шка и со ра бо тка од дру ги-
те ин сти ту ции, та ка што актив но сти те и ус лу ги те за ин фор ми ра ње на инс пе кто ра ти те 
има ат нај го ле мо мож но вли ја ние и оп сег.

Со ра бо тка та со заедницатананво е осо бе но важ на при спра ву ва ње со проб ле ми те 
со дет ски труд. За по де тал ни ин фор ма ции, ви де те во „При рач ни кот за инс пе кто ри те 
на тру дот во бор ба та про тив дет ски от труд“ на МОТ.

з.Користењенамедиумите
Инс пе кто ри те мо же да има ат по до бар кон такт со ра бо то дав ци те, ра бот ни ци те, ор га ни-
за ци и те на ра бо то дав ци и син ди ка ти те пре ку иско ри сту ва ње на ма сов ни те ме ди у ми и 
дру ги те ин фор ма тив ни ка на ли.

Примери:
ра дио-пре но си;•	
из ве сту ва ња на те ле ви зи ја;•	
ре дов ни ко лум ни во вес ник;•	
из ве штаи во бил те ни и пуб ли ка ции на дру ги ин сти ту ции;•	
из ве сту ва ње за по себ ни на ста ни (на при мер кам па њи за без бед ност и кам па њи •	
про тив дет ски труд).

Со та кви те при ста пи ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те ќе се за поз на ат со нив ни те пра ва и 
об вр ски и ко ри сти те од до бра та ра бот на пра кти ка и ќе до би јат по ве ќе ин фор ма ции од 
инс пе кто ра ти те.

Вклу чу ва ње то на не кои инс пе кто ри во актив но сти те на за ед ни ца та и од но си те со јав-
но ста, мо же да ја на ма ли нив на та вклу че ност во вр ше ње то на инс пек ци ја та и спро ве-
ду ва ње то на за ко ни те. Ме ѓу тоа, по го ле ма та иско ри сте ност на ме ди у ми те тре ба да се 
гле да ка ко ин ве сти ци ја што во ди кон по до бре на за шти та на ра бот ни ци те во ид ни на.

Осо бе но при од луч ни те на по ри за до пи ра ње до неформалниотсектор, иско ри сту ва-
ње то на ме ди у ми те мо же да ста не не оп ход на стра те ги ја.
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II .ПРактиканаинСПекцијатанатРудот

2 .1 .Спроведување
За ко ни те за за шти та на ус ло ви те за вра бо ту ва ње и ра бот на та сре ди на на ра бот ни ци те 
се без на чај ни ако за кон ски те одред би не се почитуваатиспроведуваат . непостои
доброзаконодавствозатрудбездобраинспекцијанатрудот .

Спроведувањетоназаконотзатруд,односноосигурувањетоусогласеностсопра-
вилатаипрописите,епримарнаодговорностнаинспекторитенатрудот . Ме ѓу-
тоа, тие че сто се со о чу ва ат со не до стиг на ре сур си за из вр шу ва ње на нив ни те долж-
но сти во сог лас ност со при фат лив стан дард. Но и по крај не до сти гот од си те ви до ви 
ре сур си, инспекторатотиинспекторите-поединциможедајаподобратнивната
изведбапрекуподоброискористувањенапостоечкитересурси .  Тоа ба ра вни ма-
тел но пла ни ра ње на инс пек ци ска та ра бо та за да се оси гу ри де ка на „ри зич ни те“ прет-
при ја ти ја им се да ва по го лем при о ри тет, до де ка кај прет при ја ти ја та што ре тко по ка-
жу ва ат не у сог ла се ност им се да ва по мал при о ри тет.

По крај ва кво то вни ма тел но пла ни ра ње на ис пек ци ска та ра бо та, осо бе но уре ду ва ња та 
за не на ја ве ни ру тин ски инс пек ци ски по се ти, мно гу е важ на са ма та ре а ли за ци ја на инс-
пек ци ска та по се та. 

за се ко ја по се та е по треб на со од вет на под го то вка,•	
по се та та тре ба да се спро ве ду ва во сог лас ност со стан дард ни те по стап ки, •	
тре ба да се спро ве ду ва ат пос ле до ва тел ни актив но сти, осо бе но под не су ва ње из ве-•	
штаи за инс пек ци ја та и вр ше ње про вер ки.

Со од вет но ре а ли зи ра на та инс пек ци ска по се та мо же да има вли ја ние што е над вор од 
не по сред на та об вр ска за спро ве ду ва ње и усог ла су ва ње со за ко нот.  инспекторитеја
имаатклучнатаулогавоработатанаминистерствотозатруд . Пре ку оп што наб-
љу ду ва ње и ан ке ти ра ње тие мо же да ги иден ти фи ку ва ат проб ле ма тич ни те об ла сти 
што мо же да до ве дат до ин ду стри ски су ди ри и спо ро ви, ка ко и по тен ци јал ни опас но-
сти што мо же да пре диз ви ка ат не сре ќи на ра бот но то ме сто.  На тој на чин, ус пеш но 
ре а ли зи ра ни те инс пек ци ски по се ти мо же да има ат важнапревентивна улога  во 
по ши ро ка та об ласт на од но си те ме ѓу тру дот и ра ко водс тво то.
Ру тин ска та инс пек ци ја мо же да ги охра бри ра бот ни ци те и нив ни те ор га ни за ции и 
ра ко водс тво то да пре зе ма ат по го ле ма од го вор ност за ра бо ти те што во о би ча е но ги 
ре ша ва ат инс пе кто ри те на тру дот. Кол ку по ве ќе инс пе кто ри те мо же да се пот прат на 
ра бот ни ци те и ра ко водс тво то во пог лед на пре зе ма ње то од го вор ност за нив ни те пра-
ва и об вр ски што про из ле гу ва ат од за ко нот, тол ку по ве ќе вре ме ќе мо же да по све тат 
на прет при ја ти ја та, ка де што не по стои ва ков вид од го вор ност.  

инспекторитеморадавложатсекаковнапорзадагивклучатпретставни-
цитенасиндикатитеипретставницитенаповисокотораководствовосекоја

инспекцискапосета .
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По стои рас теч ки тренд за по ста ву ва ње кван ти та тив ни стан дар ди за инс пе кто ри те на 
тру дот, че сто во вид на утвр ден број на инс пек ци ски по се ти што тре ба да се ре а ли-
зи ра ат во те кот на еден ме сец.  Овој тренд тре ба да се охра бри за да се по до бри про-
ду ктив но ста на инс пе кто ра тот, но тре ба да се во ди гри жа да не се зго ле ми бро јот на 
инс пек ции на сме тка на ква ли те тот. 

квантитетотиквалитетотвоподобрувањетонаизведбатанаинспекциите
требадаодатзаедно .

2 .2 .Планирањеинспекции

a.Важностнапланирањето
Ра бо та та на инс пе кто ра ти те на тру дот тре ба со од вет но да се пла ни ра со цел да се ос-
тва рат це ли те на по ли ти ка та и об вр ски те што про из ле гу ва ат од за ко ни те за труд. За 
на со ки те од по ли ти ки те да би дат ефе ктив ни тре ба да се пре не сат во ак ци о ни пла но ви. 
Спро ве ду ва ње то на за ко нот тре ба си сте мат ски да се пла ни ра за да се ос тва ри нај до-
бро иско ри сту ва ње на де фи ци тар ни те ре сур си што им се на рас по ла га ње на инс пек-
то ра ти те. 

Пла ни ра ње то не тре ба да се гле да ка ко ра бо та што можеби ќе се за вр ши до кол ку вре-
ме то го доз во ли тоа. Планирањетоимасуштинскаважностдоколкуинспектора-
титесакаатдајаподобратцелокупнатаизведба .

б.Штоепланирање?
Пла ни ра ње то зна чи под го тву ва ње за во ид ни на. Вклу чу ва под го то вка за дејс тву ва ње 
во одре де но вре ме след ни от ден, след на та не де ла, след ни от ме сец, след на та го ди на. 
Пла ни ра ње то е спро тив но на ха о сот и кри за та. Тоа е обид ха о сот да се пре тво ри во 
ред и да се све де не си гур но ста на ни во на ко е што ќе мо же да се упра ву ва. Пла ни-
ра ње то ба ра утвр ду ва ње на при о ри те ти те. Планирањето е алаткаможнотода се
претворивореално . Ре сур си те се де фи ци тар ни – но пре ку до бро пла ни ра ње, мож но 
е да се вос по ста ват при о ри те ти за нив на нај е фе ктив на упо тре ба. Она што е важ но е 
де ка ситетребадапланираат:ви со ко то ра ко водс тво во се ди ште то, ра ко во ди те ли-
те во те рен ски те служ би, инс пе кто ри те-по е дин ци. Се ка ко, овој про цес тре ба да би де 
доброкоординиран .

в.Процеснапланирање
Пла ни ра ње то ба ра акцискистратегии со цел да се оси гу ри де ка це ли те и стан дар ди-
те ќе би дат ис пол не ти. При кре и ра ње то на пла но ви те, од клуч но зна че ње е си те за сег-
на ти стра ни да би дат точ но за поз на е ни со нив ни те об вр ски, стан дар ди те за из вед ба 
што тре ба да се ис пол нат, по ка за те ли те за це ли те и вре мен ска та рам ка.
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Планирањетовклучува:
зе ма ње пред вид на по сто еч ка та со стој ба:•	
утвр ду ва ње по ши ро ка ви зи ја за ид ни на та;•	
по ста ву ва ње це ли за ре а ли за ци ја на таа ви зи ја;•	
утвр ду ва ње це ли што ги реф ле кти ра ат ре зул та ти те што тре ба да се по стиг нат;•	
по ста ву ва ње стан дар ди што ука жу ва ат на ква ли те тот на ре зул та ти те што тре ба •	
да се по стиг нат;
по вр зу ва ње на це ли те со одре де на вре мен ска рам ка.•	
спо ред ба на •	 очекуванитетро шо ци и ко ри сти предспро ве ду ва ње на пла нот;
зе ма ње пред вид на уре ду ва ња та за сле де ње при спро ве ду ва ње то на пла нот;•	
зе ма ње пред вид на уре ду ва ња та за про це на што се по треб ни на кра јот на план-•	
ски от пер и од.

г.Планирањенаактивностите
Планирањетонаактивноститевклучуваносењеодлукакој,штоикогаќерабо-
ти . За тоа најм но гу е за дол жен пер со на лот во се ди ште то на инс пек ци ја та на тру дот 
(за на ци о нал ни те и се ктор ски те пла но ви) и ра ко во ди те ли те на те рен ски те служ би 
или нив ни те за ме ни ци (об лас ни или ло кал ни пла но ви).

Пред инс пе кто ра ти те да ги из го тват де тал ни те ак ци ски пла но ви, тре ба да се зе мат 
пред вид след ни те пра ша ња:

Ко ја е за кон ска та де фи ни ци ја за прет при ја тие?•	
Кол ку прет при ја ти ја под ле жат на ис пек ци ја спо ред таа де фи ни ци ја?•	
Да ли е не оп ход но да се спро ве де инс пек ци ја во •	 ситепрет при ја ти ја што за кон ски 
под ле жат на инс пек ци ја?
Кол ку че сто тре ба да се по се ту ва ат прет при ја ти ја та под леж ни на инс пек ци ја?•	
Да ли тре ба да се пра ви раз ли ка ме ѓу го ле ми и ма ли прет при ја ти ја (МСП)?•	
На кои се кто ри тре ба да им се да де при о ри тет?•	

Пример:
Цел:   Да се спро ве де инс пек ци ја во си те прет при ја ти ја 

со ме шан ка пи тал (вкуп но 1.250) два па ти во те-
кот на го ди на та.

Инс пе кто ри:   50
Број на по треб ни по се ти: 1.250 х 2 па ти го диш но = 2.500
Цел по инс пе ктор:   50 инс пек ции го диш но или око лу пет ме сеч но
До кол ку инс пе кто ри те ра бо тат во ти мо ви (по двај ца), се кој тим ќе ре а ли зи ра 100 
по се ти го диш но, а се кој инс пе ктор на тру дот ќе вр ши приб лиж но по де сет по се ти 
ме сеч но (за де сет те ме се ци што се обич но до стап ни). 
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При де тал но то пла ни ра ње мо ра да се зе ме пред вид и след но то:
Ка де се ло ци ра ни прет при ја ти ја та под леж ни на инс пек ци ја?•	
На кои прет при ја ти ја под леж ни на инс пек ци ја тре ба да им се да де при о ри тет?•	
Ка ко тре ба да се одре ду ва ат при о ри те ти те?•	  По го ле ми на та, ло ка ци ја та, по ли тич-
ка та по тре ба, ви дот на сопс тве ност (на при мер, при ват но или јав но прет при ја тие, 
ме шо вит ка пи тал, др жав на сопс тве ност, итн.) сте пе нот на ри зик или друг кри те-
ри ум?
Кол ку актив ни инс пе кто ри мо же да ја вр шат инс пек ци ска та ра бо та?•	
Кол ку вре ме тре ба во про сек да по ми ну ва ат инс пе кто ри те во инс пек ци ска по се та?•	
Кој е раз ум ни от број на ме сеч ни инс пек ции за се кој инс пе ктор?•	
Да ли инс пе кто ри те ќе ра бо тат во ти мо ви или по е ди неч но?•	

Отка ко ќе се ре шат овие пра ша ња, мож но е да се раз вие де тал на ра бот на про гра ма за 
се кој инс пе кто рат (на на ци о нал но, об лас но и ло кал но ни во) и се кој по е ди не чен инс-
пе ктор.

д.Работнипрограми
Ра бот на та про гра ма на се кој од инс пе кто ра ти те ќе се зас но ва на на ци о нал ни те, се-
ктор ски те или об лас ни те ( а во ид ни на мо же би и зон ски те) ак ци ски пла но ви на инс пе-
ко ра тот на тру дот. Се кој инс пе ктор тре ба да знае во кое прет при ја тие да спро ве ду ва 
инс пек ци ја неделноилимесечно, и кол ку че сто. Ра бот на та про гра ма на се кој инс пе-
ктор мо ра да ги вклу чу ва не го ви те или неј зи ни те долж но сти (ка ко и јав ни те праз ни-
ци, обу ка и дру ги отсус тва и го ди шен од мор).

Ин ди ви ду ал ни те ра бот ни про гра ми тре ба да пред ви ду ва ат вре ме за не пред вид ли ви 
си ту а ции. Ин ди ви ду ал ни те ра бот ни про гра ми тре ба да се из го тву ва ат во кон сул та-
ци ја со инс пе кто ри те, над леж ни те и ко ле ги те. Ин ди ви ду ал на та ра бот на про гра ма е 
важ на ала тка за ре дов но сле де ње и про це на на из вед ба та на инс пе кто ри те. За тоа те-
рен ски те служ би и над зо рот на ди рек ци ја та тре ба вни ма тел но да го про ве ру ва ат на-
вре ме но то спро ве ду ва ње.

2 .3 .Подготовказаинспекцискапосета

a.Прибирањеосновниинформации
Отка ко ќе се вос по ста ват при о ри те ти те на инс пек ци ја та, ќе се фор му ли ра ат ак ци ски-
те пла но ви и ќе се при фа тат де тал ни те ра бот ни про гра ми, мо же да се пре ми не кон 
под го то вка на спро ве ду ва ње то на са ма та инс пек ци ска по се та.

Инс пе кто ри те мо ра да ги про ве рат до си е ја та и еви ден ци ја та за прет при ја ти е то ка де 
што ќе се вр ши инс пек ци ја та во пог лед на: 

ло ка ци ја та на прет при ја ти е то и име то на ли це то за кон такт;•	
вкуп ни от број на ра бот ни ци, бро јот на же ни-ра бот ни ци, мла ди ра бот ни ци, ста жан-•	
ти и стран ски ра бот ни ци, ни во то на струч на спре ма, итн.
при ро да та на ра бот ни от про цес и фи нал ни те про из во ди и ус лу ги;•	
ко ри сте ни су ро ви ни и опре ма, осо бе но ако има при ме на на хе ми ка лии;•	
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прет ход ни кр ше ња на за ко нот и пре зе ме ни мер ки; на тој на чин ќе се обез бе ди увид •	
во оп шта та об вр за ност на прет при ја ти е то да ги по стиг не ста ту тар ни те стан дар ди 
за тру дот;
оп шти от став на ра бо то да ве цот кон инс пе кто ра тот (не при ја тел ски, ин ди фе рен тен, •	
со ра бот лив);
не сре ќи на ра бо та и про фе си о нал ни за бо лу ва ња во пос лед ни те пет го ди ни, осо бе-•	
но ако за вр ши ле со смрт;
жал би од ра бот ни ци те за ра ко водс тво то и пре зе ме ни актив но сти за ре ша ва ње на •	
жал би те;
по сто е ње на син ди кат во рам ки те на прет при ја ти е то и по сто е ње на ко ле кти вен до-•	
го вор ме ѓу син ди ка тот и ра ко водс тво то.

По го ле ми от дел од овие ин фор ма ции мо же да се за чу ва во еле ктрон ски те ба зи на по-
да то ци и до нив лес но да се при ста пи пред инс пек ци ски те по се ти. Со еле ктрон ско то 
из ве сту ва ње, ин фор ма ци и те мо же по сто ја но да се про ши ру ва ат и ажу ри ра ат.

доколкузаработодавецотсезнаедеканесоработуваиеагреивенконинспекто-
рите,потребнаќебидеидополнителнаподготовка . 

Пример:  По жел но е инс пек ци ја та да ја спро ве де по стар, по и ску сен инс пе ктор или 
по и ску сен ко ле га да при дру жу ва инс пе ктор со по ма ло искус тво. Исто та ка, тре ба 
да вни ма тел но да се разг ле ду ва да ли инс пек ци ја та да се нај а ви или да се из вр ши 
из не над но.

б.Видовиинспекцискапосета
Ос нов ни те по да то ци што тре ба да се при бе рат за се ко ја по се та ќе за ви сат од ви дот на 
инс пек ци ја та.  

нормалнопостојаттривиданаинспекцискипосети:
ру тин ска по се та•	
пос ле до ва тел на по се та•	
по себ на по се та. •	

Рутинската(илиредовнатаилистандардна)инспекцискапосетасе од не су ва на 
про вер ка на усог ла се но ста со за ко нот и обез бе ду ва ње со ве ти за прет при ја ти ја та ка ко 
да ра бо тат во сог лас ност со за кон ски те одред би. Та кви те по се ти нај че сто по кри ва ат 
го лем број пра ша ња оп фа те ни со над леж но ста на инс пе кто ра тот. 

Пример:   Би деј ќи инс пе кто ра тот е од го во рен за роковитеиусловитезаврабо-
тување, при по се та та ќе се зе мат пред вид ба рем:  пла ти те, ра бот но то вре ме; пре-
ку вре ме на та ра бо та; пер и о ди те за од мор; отсус тво то; мај чин ски те на до ме сто ци; 
про пи си те за ми ни мал на во зраст; об је кти те за со ци јал на по мош и при ват ност.
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Пример:  Би деј ќи инс пе кто ра тот е од го во рен и за безбедностаиздравствената
заштита, ка ко и за работнатасредина, во рам ки те на иста та по се та ќе се про ве ри:  
без бед но ста на ма ши ни те; ра ку ва ње то со ма те ри ја ли те; хе ми ка ли и те и опас ни те 
суп стан ции; еле ктрич ни те ин ста ла ции и по вр зу ва ња; ске ли ња та на гра ди ли шта та, 
ка ко и без бед но ста на ска ли те; упра ву ва ње то со опре ма та; про тив по жар на та за-
шти та; и оп што то одр жу ва ње.

ворамкитенаинтегриранатаинспекцискаслужба,инспекторитеморадасе
надлежнизасправувањесоосновнитепрашањавоовиеглавниобластиназа-

штитатанатрудот .

Кај по ве ќе то од ру тин ски те по се ти не ма да има по тре ба од сле де ње со пос ле до ва тел на 
по се та од стра на на инс пе ктор.  Но по не ко гаш, осо бе но ко га инс пе кто рот утвр дил рок 
за от стра ну ва ње на проб ле ми те и не до ста то ци те или из дал пре ду пре ду ва ње, опо ме на за 
по до бру ва ње или на ред ба за пре ста нок со ра бо та.

Последователнитепосети  се ре а ли зи ра ат за да се одре ди ни во то на ан га жи ра ње 
на прет при ја ти е то за ре ша ва ње на проб ле ми те утвр де ни при прет ход на та ру тин ска 
по се та. Инс пе кто ри те има ат ди скре ци о ни ов ла сту ва ња, не за со др жи на та на за ко нот 
што тре ба да ја ста ват во си ла, ту ку за ро кот да ден на прет при ја ти ја та да ги от стра нат 
не до ста то ци те.

Посебнитепосетимо же да би дат ка ко ре ак ци ја на или истра жу ва ње на кон крет на 
жал ба од ра бот ник за одре де но прет при ја тие. Тие мо же да се од не су ва ат на кон кре-
тен проб лем по вр зан со при о ри те ти те на инс пе кто ра тот (про тив по жар на за шти та, 
не за кон ско вра бо ту ва ње, аз бест, итн.) или мо же да вклу чу ва ат истра га за одре ден 
проб лем, на при мер, се ри оз на не сре ќа при ра бо та. Та кви те по се ти се од не су ва ат на 
спе ци фич но пра ша ње и при би ра ње то ин фор ма ции за да се по мог не но се ње то од лу ка 
по тоа пра ша ње.

в.Подготовканаматеријали
Инс пе кто ри те тре ба да ги под го тват ма те ри ја ли те и пред ме ти те по треб ни за ефи кас но 
спро ве ду ва ње на инс пек ци ја та. Тие вклу чу ва ат:

Упат ства та за инс пек ци ска та служ ба или сли чен до ку мент во кој што се утвр де ни •	
инс пек ци ски те по стап ки; (до кол ку не ма та ков до ку мент, овој при рач ник мо же да 
се ко ри сти за таа на ме на).
за ко ни те за труд и по вр за ни те про пи си; овие до ку мен ти мо ра да се ажу ри ра ат со •	
пос лед ни те из ме ни;
офи ци јал на кар тич ка за иден ти фи ка ци ја со ко ја што се ве ри фи ку ва ат ква ли фи ка-•	
ци и те на инс пе кто ри те;
ко пи ја на ка ков би ло ко ле кти вен до го вор (на ни во на се ктор или прет при ја тие) ме-•	
ѓу ра ко водс тво то и со од вет ни от син ди кат;
про пи ша ни те инс пек ци ски обрас ци;•	
спи сок што ќе по мог не при спра ву ва ње то со одре де ни пра ша ња, ка ко што е ос нов-•	
на та за шти та при ра бо та, ка ко и за при би ра ње ин фор ма ции;
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до кол ку е мож но, план на фа бри ка та;•	
ка кви би ло до стап ни про мо тив ни ма те ри ја ли за по ди га ње на све ста и за обра зов ни •	
це ли.

Пла нот на фа бри ка та ќе му го олес ни на инс пе кто рот при ста пот до ма ши ни те, иден-
ти фи ку ва ње то на де ло ви те за скла ди ра ње (осо бе но за хе ми ка лии), про вер ка на вна-
треш ни от со о бра ќа ен тек и оп шти от тек на су ро ви ни и про из во ди. Тоа е од осо бе на 
ко рист при по се та на го ле ми прет при ја ти ја.

информацијатае ва жен ре сурс, исто ка ко што и пер со на лот, во зи ла та и фи нан си-
и те се ре сур си. Без со од ве тен си стем за упра ву ва ње со еви ден ци ја та, инс пе кто ри те 
ќе гу бат ска по це но вре ме во при би ра ње ин фор ма ции од раз лич ни из во ри и ло ка ции 
и по на та мош на нив на обра бо тка.

г.Потврданапосетата
Не оп ход но е да се од лу чи да ли по се та та ќе би де нај а ве на, зна чи со за ка жу ва ње или 
не на ја ве на, од нос но од не на деж. оваеважнопрашањештотребадастанеделод
националнатаполитиказаспроведувањеинетребадаимсеоставинаинспе-
кторите-поединцидаодлучатпонивнажелба .

Пример:
До кол ку инс пек ци ска та по се та е нај а ве на, инс пе кто рот ќе за ка же по се та на прет-
при ја ти е то во одре де но вре ме на одре ден ден. Состанокоттребадабидепотвр-
деннаденотпредпосетата. За ко нот за труд пред ви ду ва инс пе кто ри те да вр шат 
не на ја ве ни по се ти во раз ум но вре ме. Што се од не су ва до по себ ни те по се ти, за ка-
жу ва ње то е во о би ча е но, до де ка пос ле до ва тел ни те по се ти мо же да би дат нај а ве ни 
или не на ја ве ни.

Да ли ре дов ни те или ру тин ски те инс пек ци ски по се ти тре ба да се нај а ве ни или не на ја-
ве ни?  Од лу ка та тре ба да се зас но ва на ви дот на ин тер вен ци ја та, нај ве ро јат но за ра ди 
по до бру ва ње на за шти та та на ра бот но то ме сто.

Глав ни те предностина нај а ве на та по се та е што на прет при ја ти е то му се да ва вре ме 
да:

се при бе рат ре ле вант ни те ин фор ма ции;•	
се пре ду пре ду ва ат ра ко во ди те ли те и ра бот ни ци те за вре ме то на по се та та;•	
се за ка жат со ста но ци за ра ди олес ну ва ње на по се та та од стра на на инс пе кто рот.•	

Исто та ка, се оси гу ру ва при сус тво на ви со ко то ра ко водс тво. Во фи нал на та ана ли за, тие 
ја има ат од го вор но ста за усог ла су ва ње; тие тре ба да ги „ис пра ват ра бо ти те“ на одрж ли-
ва ос но ва, ду ри ко га инс пе кто рот не е при су тен.
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Глав ни те негативнистрани на нај а ве на та по се та е што на прет при ја ти е то му се да ва 
мож ност за:

ла же ње (на при мер, из нај му ва ње без бед нос на опре ма, ка ко на при мер за гас не ње •	
по жар, од дру ги прет при ја ти ја);
на мер но отсус тво на ви со ко то ра ко водс тво;•	
„сне му ва ње“ до ку мен ти.•	

ненајавенатапосетамуовозможуванаинспекторотдагисогледатреалнитеи
вистинскитеусловивопретпријатието . 

За тоа, из не над ни те по се ти тре ба да се спро ве ду ва ат ко га инс пе кто рот има при чи на да 
ве ру ва де ка нај а ве на та по се та ќе обез бе ди вре ме за при кри ва ње на не ре гу лар но сти те. 
Инс пек ци ска та по се та што се вр ши врз ос но ва на фор мал на жал ба тре ба, исто та ка, 
да би де ненајавеназа да се спре чи при кри ва ње на до ку мен ти те и до ка зи те, и да се 
за шти тат под но си те ли те на жал би те од воз не ми ру ва ње и ди скри ми на тор но од не су-
ва ње пред инс пек ци ја та.

д.Мобилност
Ка ко дел од под го то вки те за инс пек ци ска по се та, не оп ход но е да се оси гу ри де ка е 
обез бе ден транс порт во со од вет но то вре ме. Се прет по чи та, инс пе кто ри те да има ат 
сопс твен пре воз, но тоа не е се ко гаш слу чај. 

По не ко гаш, инс пе кто рот кон та кти ра со прет при ја ти е то за да обез бе ди пре воз од кан-
це ла ри ја та до ра бот но то ме сто. Оваа пра кти ка тре ба да се из бег ну ва, би деј ќи се оста ва 
впе ча ток де ка инс пе кто рот за ви си од ра бо то да ве цот и не при страс но ста на инс пе кто рот 
мо же да се ста ви под знак пра шал ник, осо бе но од стра на на ра бот ни ци те во прет при ја-
ти е то. 

Инс пе кто ри те мо же да оси гу рат мо бил ност и со дру ги средс тва раз лич ни од служ бе-
ни те во зи ла. Јав ни от транс порт е нај че сто до ста пен и мо жен; мо пе ди те или ма ли те мо-
тор цик ли по сте пе но се во ве ду ва ат во инс пек ци ски тес луж би. Сèповеќеинспекторите
одатпеш,особеноаконивнитеканцеларииселоцираниворамкитенаиливобли-
зинанаиндустрискитезони .

Дасепотсетиме: Не оп ход на е со од вет на под го то вка за по се та. Не са мо што ги снаб-
ду ва инс пе кто ри те со ин фор ма ции по треб ни за спро ве ду ва ње ефе ктив на по се та, ту ку 
и ја зго ле му ва нив на та до вер ба во спро ве ду ва ње то на по се та та. До бра та под го то вка, 
ка ко што е слу ча јот со до бро то пла ни ра ње, не са мо што е пожелна ту ку е и ап со лут но 
неопходна,и е до каз за про фе си о на лен при стап кон инс пек ци ска та ра бо та.

2 .4 .Спроведувањенаинспекцијата

инспекцискатапосетавклучуватриглавнифази:
пр вич ни кон та кти и фор мал но сти;•	
са ма та инс пек ци ја;•	
за вр шен со ста нок со ра ко водс тво то.•	
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a.Првичниконтактииформалности
Кај го ле ми те прет при ја ти ја, пре ли ми нар ни те кон та кти поч ну ва ат на пор та та на фа-
бри ка та, при тоа че сто вклу чу ва ат ди ску сии и по не ко гаш со о чу ва ња со обез бе ду ва ње-
то, иа ко тоа тре ба да се из бег ну ва до кол ку е мож но. Ду ри и ко га инс пек ци ја та е за ка-
жа на, обез бе ду ва ње то и ре цеп ци о не ри те мо же во по че то кот да ја отеж нат за да ча та на 
инс пе кто рот. Не на ја ве ни те по се ти мо же да би дат ду ри уште пос ло же ни, осо бе но во 
слу ча и те ка де што прет при ја ти ја та сле дат по ли ти ка „по се ти са мо со за ка жу ва ње“ или 
„без по се ти те ли во про сто ри и те“.

За тоа, клуч но е за инс пе кто ри те во се кое вре ме да из вр шат со од вет на офи ци јал на 
иден ти фи ка ци ја, и да ја ко ри стат нив на та личнамоќ2, пред сè, за да оси гу рат со ра-
бо тка.

До кол ку не ус пее на тој на чин, инс пе кто рот тре ба да ја иско ри сти сво ја та моќнапо-
зицијаи да на мет не авто ри тет што му е одо брен со за кон (и од Ми ни сте рот за труд) 
за спро ве ду ва ње на инс пек ци ја та. Отка ко на инс пе кто рот ќе му би де доз во лен при-
стап во прет при ја ти е то, во о би ча е но е да го из ве сти ви со ко то ра ко водс тво за не го во то 
или неј зи но то при сус тво.

Инс пе кто рот по втор но тре ба да ја при ка же офи ци јал на та иден ти фи ка ци ја. До кол ку 
им е до бро поз нат или поз на та на ра ко водс тво то, оваа фор мал ност тре ба да се отфр-
ли. Пр вич ни от кон такт на инс пе кто рот со ра ко водс тво то мо же да се вос по ста ви со 
одр жу ва ње на пр ви чен со ста нок за ра ди утвр ду ва ње на цел та на по се та та, на кра тко да 
се прет ста ви за кон ска та ос но ва и да се ука же на кон крет ни те точ ки на инс пек ци ја та 
и ли ца та што ќе би дат ин терв ју и ра ни. 

Инс пе кто рот тре ба да ја ка же на ме ра та за раз го вор со ра бот ни ци те и нив ни те прет став-
ни ци, ка ко што се над зор ни ци те на про дав ни ци те или прет став ни ци те за без бед ност и 
да по ба ра од ра ко водс тво то да до го во рат со ста но ци со ко ми те тот на ра бот ни ци те, ко-
ми те тот за без бед ност и здрав стве на за шти та, ра бот ни от со вет или дру ги слич ни те ла 
ка ко дел од инсп ке ци ја та, до кол ку та кви по сто јат. 

Во не кои слу чаи, инс пе кто рот мо же ед но став но да го из ве сти ра ко водс тво то (или ре-
цеп ци о не рот или се кре та рот) за не го во то или неј зи но то при сус тво во прет при ја ти е то 
и вед наш да пре ми не во тој дел од прет при ја ти е то, ка де што ќе се по све ти нај го ле мо 
вни ма ние. На при мер, при истра га на не сре ќа, не оп ход но е што е мож но по бр зо да се 
пре ми не на ло ка ци ја та ка де што се слу чи ла не сре ќа та.

Ако инс пе кто рот го по се ту ва прет при ја ти е то прв пат, се пре по ра чу ва да по ба ра план 
на про сто ри и те од ра ко водс тво то, за да се олес ни инс пек ци ја та и да се истак нат мож-
ни те про бе ма тич ни об ла сти.

б.Раководителштонесоработува
Не кои ра ко во ди те ли мо же да од би јат со ра бо тка со инс пе кто рот или да по ну дат мно гу 
ма ла по мош или да би дат не при ја тел ски рас по ло же ни и во не кои слу чаи, ду ри и агре-
сив ни. При та кви окол но сти, инс пе кто рот нај пр вин тре ба да упо тре би ком би на ци ја 
на техничкамоќиличнамоќ . Тоа зна чи де ка на ра ко водс тво то тре ба да му се об-
јас нат нив ни те об вр ски ка ко но си те ли на служ ба та во сог лас ност со за ко нот, но, исто 
та ка, и не кои од ко ри сти те што ќе ги до би јат од по се та та.

2 за објаснувањата на овој и поврзаните термини, видете во Дел III, Забелешки за обуката, оддел 3.7. стр. 79.
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Пример:
по до бре на без бед ност и здрав стве на за шти та и по до бра мо ти ва ци ја на ра бот ни-•	
ци те;
по до бри ра бот ни пра кти ки, по до бар ква ли тет и по ви со ка про ду ктив ност;•	
ре ша ва ње на проб ле ми те пред тие да пре рас нат во го ле ми спо ро ви.•	

Инс пе кто рот тре ба убед ли во да об јас ни ка ко не го ва та или неј зи на та ра бо та мо же да при-
до не се кон по до бру ва ње на ра бот ни те од но си, би деј ќи добратаздравственазаштита
(и до бри те ус ло ви) за ра бот ни ци те едобарбизнис(и е про фи та бил на) за ра бо то да ве-
цот.  Са ма та по ра ка е важ на, но ва жен е и на чи нот на кој што ќе се прет ста ви. Многуе
важнодасезапомнидекаинспекциитетребасекогашдасебезконфронтации. Ако 
инс пе кто рот се нај де во тес но, по до бро е да ја пре ки не по се та та, да се вра ти во кан це ла-
ри ја и вед наш да по раз го ва ра со те рен ски от/об лас ни от ди ре ктор (или во не го во/неј зи но 
отсус тво, со по ви со ки те ко ле ги) за след ни те че ко ри што тре ба да се пре зе мат. Ме ѓу тоа, 
слу ча јот не тре ба да се отфр ли. мораитнодасереагиранатаквото–незаконско–
попречување, до кол ку е по треб но и во кра ен слу чај, со по мош на по ли ци ја та.

До кол ку со тех нич ка та и лич на та моќ не се вос по ста ви со ра бо тка со ра ко водс тво-
то, инс пе кто рот тре ба да ја упо тре би не го ва та или неј зи на та моќнапозиција, т.е. 
ов ла сту ва ње то пред ви де но со за кон. За тоа се ба ра од инс пе кто рот да би де це лос но 
за поз на ен со не го ви те или неј зи ни те ов ла сту ва ња до де ле ни со на ци о нал ни те про пи-
си.  Ра ко водс тво то тре ба да се из ве сти за ва ков слу чај. накрај,инспекторотможе
даукажедекаќепокренекривичнапостапкапротивработодавецотзапопречу-
вање .

Пред от поч ну ва ње на инс пек ци ска та по се та, инс пе кто рот тре ба да од лу чи да ли са ка да 
би де при дру жен од прет став ник на ра ко водс тво то и/или на ра бот ни ци те. Тоа тре ба да 
се охра бри при нор мал ни те инс пек ции, не са мо за ра ди про мо ви ра ње со ра бо тка ме ѓу 
стра ни те (глав но ра ко водс тво то) и инс пе кто ра тот, ту ку и за ра ди при стап до ин фор ма-
ции што во спро тив но те шко би се до би ле. Со при сус тво на ин фор ми ра ни ли ца во те кот 
на це ла та инс пек ци ја, го лем број пра ша ња ќе му би дат од го во ре ни на инс пе кто рот на 
са мо то ме сто.

Во не кои слу чаи се прет по чи та по се та та да се од ви ва без прет став ник на ра ко водс тво-
то (и ду ри и на ра бот ни ци те), на при мер, во слу ча и те ка де што инс пе кто рот са ка да им 
по ста ву ва пра ша ња на ра бот ни ци те, ко и што мо же би не ма ат вол ја да од го ва ра ат во при-
сус тво на прет став ник на ра ко водс тво то или на ра бот ни ци те. 

кадештоенеопходно,инспекторитетребадаинсистираатнаправото
даразговараатсоработницитенасамо,односновоотсуствона

претставницинараководството
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в.Конкретнапосета
Отка ко инс пе кто рот ќе за вр ши со фор мал но сти те со ра ко водс тво то, за поч ну ва кон крет-
на та инс пек ци ја. Од ка де тре ба да за поч не инс пе кто рот?  Не по сто јат утвр де ни пра ви ла 
за ре дос ле дот; тој за ви си од при ро да та на инс пек ци ја та, неј зи ни те це ли и ин фор ма ци и-
те до би е ни во те кот на под го то вки те и пр вич ни те ди ску сии. Инс пе кто рот мо же би са ка 
пр во да ги ви ди ра бот ни те про сто рии.  До кол ку тоа е при о ри тет, инс пек ци ја та тре ба да 
се спро ве ду ва си сте мат ски, мо же би нај до бро со сле де ње на про из вод ни от про цес, од 
при сти га ње то и скла ди ра ње то на су ро ви ни те до фа за та на до би ва ње го тов про из вод. 

За пр ва та инс пек ци ја, по жел но е инс пе кто рот да има се оп фа тен прег лед на ра бо та та 
на пре при ја ти е то и да на у чи за не го ви те су ро ви ни, про це си, ма ши не ри ја, скла диш-
ни об је кти, снаб ду ва ње со енер ги ја и оп што то тех но ло шко ни во, ка ко и ре ги ста рот 
за пла ти, ко ле ктив ни те до го во ри, вре мен ски те рас по ре ди и дру га до ку мен та ци ја 
ба ра на со за кон, итн.

Пред по се та та на про из вод на та об ласт, инс пе кто рот мо же пр во да ги про ве ри до ку-
мен ти те и еви ден ци ја та за раз ме рот на пла ти те, пре ку вре ме но одра бо те ни те ча со ви, 
па у зи те, уре ду ва ња та за отсус тво и дру ги те ра бо ти по вр за ни со ро ко ви те и ус ло ви те на 
вра бо ту ва ње, ка ко и на при мер, (по да то ци) за хе ми ска та без бед ност, еви ден ци ја та за 
не сре ќи итн. Та ква та про вер ка тре ба да ја вр ши сам, а не во при сус тво на прет став ник 
на ра бот ни ци те или ра ко водс тво то, иа ко мо же би ќе би де по треб но да по ба ра од сме тко-
во ди те ли те или фи нан со ви те служ бе ни ци да од го ва ра ат на кон крет ни пра ша ња или од 
ин же не ри те за без бед ност или сли чен пер со нал да да дат до пол ни тел ни ин фор ма ции.  
Про вер ка та на раз лич на еви ден ци ја да ва ко ри сен увид во на чи нот на спра ву ва ње со 
ра бо ти те од стра на на прет при ја ти е то.  

При мер:  Ло ша та фи нан со ва еви ден ци ја, не до сти гот на ин фор ма ции и за доц не ти те 
пла ќа ња се знак за ло шо и не гриж ли во ра ко водс тво, а тоа го упа ту ва инс пе кто рот 
на мож но ста за не до ста то ци и во дру ги об ла сти (ка ко што е за шти та та при ра бо-
та).

Инс пе кто рот мо же да од лу чи вед наш и ди рект но да пре ми не на одре ден од дел во фа-
бри ка та, ако има при чи на да ве ру ва де ка та му по стои одре ден проб лем. На при мер, 
ако по стои ве ру ва ње де ка во фа бри ка та пре ов ла ду ва не за кон ски труд; или не без бед на 
ма ши на или се ко ри стат отров ни суп стан ции што прет ста ву ва ат не по сред на опас-
ност, инс пе кто рот ќе ја прис по со би не го ва та или неј зи на та про гра ма спо ред тоа. 

 i)Редовна(општа,стандардна)инспекција
Точ ки те што тре ба да би дат оп фа те ни при ре дов на та инс пек ци ја на ро ко ви те и ус ло-
ви те на вра бо ту ва ње, ка ко и ра бот на та сре ди на (ин те гри ра на инс пек ци ја) ќе за ви сат од 
кон крет ни те про пи си и ба ра ња на по сто еч ки от За кон за труд и Акти те и про пи си те за 
за шти та при ра бо та. Инс пек ци ја та ќе вклу чу ва прег лед на кни ги те и еви ден ци ја та, ка ко 
и наб љу ду ва ње на фи зич ки те ус ло ви за из вр шу ва ње на ра бо та та.
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например(обичновопогледнапрашањатаповрзанисозаконотзатруд),вни-
маниетребадасепосветинапроверкатадека:

се из да де ни пис ме ни до го во ри за вра бо ту ва ње;•	
е пла тен ос но вен на до ме сток по стап ки утвр де ни со за кон;•	
пла ќа ња та се вр шат на со од вет ни вре мен ски ин тер ва ли;•	
од би ва ња та се точ но прес ме та ни;•	
на до ме сто ци те во на ту ра се исп ла те ни и точ но прес ме та ни;•	
си те на до ме сто ци се исп ла те ни, т.е. пат ни тро шо ци, на до ме сток за за вис ни чле-•	
но ви на се мејс тво то, на до ме сток за ра бо та во сме ни, на до ме сток за до ма ќинс тво 
и об ле ка, итн.
се по чи ту ва ат ра бот но то вре ме, па у зи те и од мо ри те утвр де ни со за кон за одре-•	
де ни про фе сии и деј ност;
пре ку вре ме но одра бо те ни те ча со ви не ги над ми ну ва ат за кон ски те вре мен ски •	
огра ни чу ва ња; и 
де ка е со од вет но ов ла сте но. •	

Про пи си те обич но пред ви ду ва ат во де ње ре ги стар за пре ку вре ме на ра бо та и де ка ре-
ги ста рот за пла ти, плат ни от спи сок или кни га та за пла ти и ин ди ви ду ал ни те на ло зи за 
пла та ги по ка жу ва ат одра бо те ни те ча со ви.  До кол ку та ква та еви ден ци ја со од вет но се 
во ди, инс пе кто рот мо же вед наш да про ве ри да ли ра бот но то вре ме е во сог лас ност со 
за ко нот и да ли се одра бо те ни пре ку вре ме ни ча со ви и да ли исти те се пла те ни по со од-
вет ни стап ки.

Ако не ма та ков ре ги стар или не се во ди со од вет на еви ден ци ја, исн пе кто рот ќе тре ба 
да из вр ши по себ ни про вер ки, ка ко што е точ но то вре ме на вле гу ва ње и из ле гу ва ње 
од прет при ја ти е то или вре ме тра е ње то на па у зи те за оброк и мо же да ги ис пра ша по-
е дин ци те за бро јот на ча со ви што се ко ри сти за прес ме тка на пла ти те за пос лед ни от 
пер и од на исп ла та. Тој/таа, исто та ка, ќе ин терв ју и ра ат не кол ку ра бот ни ци за да ги 
утвр дат фа кти те – обич но во отсус тво на ка ков би ло прет став ник на ра ко водс тво-
то - и на та ков на чин за да из бег нат пос ле до ва тел но ви кти ми зи ра ње.  Не ов ла сте на та 
пре ку вре ме на ра бо та мо же да се про ве ри со не на ја ве на по се та над вор од нор мал но то 
ра бот но вре ме.

 ii)Безбедноснииздравственипрашања
надгледувањетонастандардитезабезбедност,здравственаисоцијалназаштита
еосновнафункцијанаситеинспекторинатрудот(восогласностсочлен3,став
1одконвенцијатанамотбр .81заинспекцијатанатрудот) . тоаеделодсекоја
редовнаинспекција .

Не по стои утвр ден ре дос лед за инс пек ци ска та ра бо та по вр за на со без бед но ста и здрав-
стве на та за шти та. Уште ед наш, нор мал но е да се сле ди про из вод ни от тек, про вер ка на 
ма ши ни те, опре ма та и про це си те на про гре сив но транс фор ми ра ње на су ро ви ни те во 
го то ви про из во ди. На тој на чин, вра бо ту ва ње то и за шти та та при ра бо та мо же по год-
но да се ком би ни ра ат.
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При разг ле ду ва ње то на прет при ја ти е то, инс пе кто рот тре ба да ја за бе ле жи со стој ба та 
на згра да та, ло ка ци ја та на и сло бод ни от при стап до из ле зи те (за ит ни слу чаи), еле-
ктрич на та ин ста ла ци ја, оп што то одр жу ва ње, са ни тар ни те ус ло ви, од во ди те за во да, 
алар ми те за по жар и про тив по жар на та опре ма, дви же ње на вна треш ни от со о бра ќај, 
вклу чу вај ќи и пре ду пре ду ва ње за опас ни се кто ри, со од вет но по ста ву ва ње на зна ци и 
обез бе ду ва ње со од вет но огра ду ва ње на ра бот ни те об ла сти и об ла сти те ка де што се 
од ви ва со о бра ќа јот и нив но со од вет но оз на чу ва ње. Во овој пог лед, од го ле ма ко рист 
мо же да се спи со ци те за про вер ка.

Не кои пос ло же ни пра ша ња за за шти та та при ра бо та мо же да ги ре ши инс пе ктор со 
на пред ни тех нич ки ква ли фи ка ции и спо соб но сти. Нопостоиможностзасекојинс-
пектор,дуриибезформалнитехничкиквалификации,даизвршипроверканаго-
лембројмашинисоделовиштобрзоседвижат,каконапример,бескрајнитраки,
преси,тракастипилиипреносниоски, задавидидалиимаосновна–разумна
–заштита,какоштосемрежи,итн.задасеспречатнесреќиилидалиштит-
ницитесеочигледноизвадениилидеактивирани. И со ос нов на та обу ка за за шти та 
при ра бо та при вра бо ту ва ње то, по го ле ми от број нес ло же ни пра ша ња од за шти та та 
при ра бо та што се по вто ру ва ат мо же ефи кас но да ги ре ши се кој инс пе ктор, без ог лед 
на не го во то обра зо ва ние.

например,инспектороттребадапроверидали:
по сто јат и со од вет но функ ци о ни та ат без бед нос ни те уре ди про пи ша ни со за кон;•	
опас ни те ма ши ни се со од вет но за шти те ни; и •	
пер со на лот ги по чи ту ва без бед нос ни те пра ви ла за функ ци о ни ра ње и одр жу ва-•	
ње на ма ши ни те.

По на та му, не тре ба да се сме та де ка инс пе ктор без тех нич ки ква ли фи ка ции не мо же да 
на пра ви ни што во вр ска со инс пек ци ја та на ин ста ла ци и те што ба ра ат по себ ни ус ло ви 
(ви со ко ри зич ни или опас ни). Инс пе кто рот тре ба да про ве ри да ли опре ма та е во функ-
ци о нал на со стој ба и пре ку наб љу ду ва ње и осо бе но пре ку ис пра шу ва ње, да одре ди да ли 
се слу чи ле не сре ќи и/или да ли е по треб на по де тал на инс пек ци ја од стра на на тех нич ки 
екс перт.

Де тал на та инс пек ци ја на еле ктрич ни те ин ста ла ции, ли фто ви те, бој ле ри те и са до ви те 
под при ти сок очиг лед но ба ра по ви сок сте пен на тех нич ко поз на ва ње откол ку што е тоа 
по треб но за инс пек ци ја на ма ши ни те. Тоа мо же да го спро ве дат ви ши те инс пе кто ри или 
тех нич ки те екс пер ти во својс тво на под др шка на инс пе кто ра тот на тру дот. Или пак, мо-
же да ја спро ве ду ва ат ов ла сте ни ли ца одо бре ни од стра на на инс пе кто ра тот, на при мер, 
инс пек ци ја на бој ле ри од стра на на ин же не ри-кон сул тан ти од при ват ни от се ктор.

инспекторотможевоголемамерадагинамалиризицитесоцелосноистрогопо-
читувањенабезбедноснитепрописи .   
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например,тој/таатребадабара:
не до стиг на со од вет ни за штит ни обу вки, ка де што е тоа по треб но;•	
не ко ри сте ње без бед нос ни шле мо ви, очи ла, ра ка ви ци и дру га лич на за штит на   •	
опре ма;
мож ност за па ѓа ње на ала тки или дру ги пред ме ти од ске ли ња, та ва ни или дру ги •	
ра бот ни ме ста на ви со чи на;
ло шо по ста ве ни или очиг лед но не без бед ни ска ли (скр ше ни ска ли ла, итн.);•	
им про ви зи ра ни, очиг лед но не без бед ни ске ли ња и дру ги по мош ни кон струк-•	
ции;
друг до каз на очиг лед но и вид ли во не без бед ни ра бот ни пра кти ки.•	

Инс пе кто рот мо же, исто та ка, да ги на ма ли ри зи ци те со раз ви ва ње свест за без бед но-
ста кај ра бот ни ци те и со тес на со ра бо тка со над зор ни ци те  за без бед ност, ко ми те ти те 
за без бед ност и здрав стве на за шти та, над зор ни ци те, ра ко во ди те ли те на про из водс тво 
итн. Затоа,ситеинспкториморадаимаатпознавањазаосновните,повторливи
прашањаодобластаназаштитатаприработа,дурииакоимаголембројспе-
цијалисти во службата.Одговорностна специјалистите е да ја обезбедуваат
неопходнататековнаосновнаобукаиинформирањенаопштитеинспекторина
трудот,на при мер, на 1-2 (не фор мал ни) ме сеч ни со ста но ци или се сии за обу ка на 
ни во на те рен ска служ ба/об ласт. 

Во те кот на по се та та, инс пе кто рот тре ба да по све ти осо бе но вни ма ние на ра бот на та 
сре ди на и опре ма та во ра бот ни те ста ни ци. Во слу ча и те ко га со за кон се пред ви ду ва 
ко ри сте ње на лич на за штит на опре ма (ЛЗО), инс пе кто рот ќе про ве ри да ли ра бо то да-
ве цот обез бе дил та ква опре ма и да ли ра бот ни ци те ја ко ри стат иста та. меѓутоа,нее
одговорностнаинспекторотдагидисциплинира,акамолидаги„казни“работ-
ниците .несомнено,одговорностенаработодавецотдаосигурипочитувањена
прописитезазаштитаприработа .Но, ра бот ни ци те седолжни да со ра бо ту ва ат.

Што се од не су ва до ра бот на та сре ди на, инс пе кто рот мо же да ги про ве ри стан дар ди те 
што се од не су ва ат на тем пе ра ту ра та, бу ча ва та, освет лу ва ње то, пра вот и ча до ви те. До-
кол ку не по стои опре ма за ме ре ње, инс пе кто рот мо же да се пот пре на чув ства та (вид, 
ми рис, слух) за да до бие пр вич ни до ка зи за по сто е ње проб ле ми. 

Пример:  Ако вен ти ла то ри те се це лос но за пу ше ни или не функ ци о ни ра ат, ако не 
ра бо ти освет лу ва ње то, ако про зор ци те се по кри е ни со не чи сто ти ја или ако не мо же 
да се раз го ва ра со ра бот ни ци те на од да ле че ност од 1 ме тар по ра ди пре ку мер на та 
бу ча ва, то гаш по стои сериозенпроблемсозаштитатаприработа и инс пе кто рот 
мо ра да се оси гу ри де ка ра бо то да ве цот ќе го ре ши. 

Ду ри и ако инс пе кто ри те ги не ма ат си те по треб ни тех нич ки ин фор ма ции за ре ша ва-
ње на та кви те пра ша ња, тие мо же се пак да ја иско ри стат нив на та личнамоќза по зи-
тив но да вли ја ат на ра бо то дав ци те. 
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 iii)Испитувањежалби
Инс пек ци ски те по се ти че сто се ре а ли зи ра ат ка ко од го вор на кон крет на жал ба. Во
таквитеслучаи,инспекторотнетребадагиоткриепричинитезанеговотоили
нејзинотоприсуствоилииметонаизвестувачот и при ин терв ју и ра ње то на ра бот-
ни ци те за при чи ни те за истра га та, тре ба да раз го ва ра со што е мож но по ве ќе ли ца за 
да из бег не не на мер но откри ва ње на из во рот на жал ба та или ин фор ма ци ја та. Инспе-
кторотќесеоднесувакакодасеработизанормалнаинспекција,ноќеосигури
декапредметотнажалбатаеопфатенвотекотнаинспекцијата.

исклучок:  Ко га жал ба та е под не се на од стра на на ко ми те тот за за шти та на ра бот но-
то ме сто или од ов ла сте ни чле но ви на пер со на лот, ко и што се со од вет но за шти тет ни 
со за кон или ко га проб ле мот или жал ба та се оп што поз на ти, не мо ра за дол жи тел но да 
се за шти ту ва ат из ве сту ва чи те. 

 iv)Последователнипосети
Пос ле до ва тел ни те по се ти се по треб ни за да се про ве ри да ли се при ме не ти упат ства-
та или на ред би те од прет ход на та по се та за ис пра вка на не до ста то ци те (опо ме на за 
по до бру ва ње) во рам ки те на вре мен ска та рам ка утвр де на од стра на на инс пе кто рот. 
Инс пек ци ја та тре ба да се спро ве де вед наш по исте кот на пер и о дот да ден за ис пра вка 
на проб ле мот.Пос ле до ва тел ни те по се ти не мо ра да се нај а ву ва ат и нор мал но тре ба 
да се на со чат на одре де но пра ша ње или гру па пра ша ња по кре на ти во те кот на или 
по пр вич на та по се та. Инс пе кто рот мо же да оди ди рект но до де лот од прет при ја ти е-
то ка де што тре ба да се спро ве де инс пек ци ја та или да по ба ра до ку мен ти ран до каз за 
кон крет ни от пред мет.

 v)Истражувањенесреќиприработа

несреќаеизненадна,ненамернапојаваштовообичаенопредизвикува
телеснаповредаилиматеријалнаштета . 

За жал, не сре ќи те се по ја ву ва ат мно гу че сто и инс пе кто ри те тре ба да ги истра жу ва-
ат за да гиутврдатпричинитеидаодредатпревентивнимерки .Главнатацелна
истрагатаедасенаучикакоможедасеспречатсличнинесреќипре ку ме ха нич ки 
или ор га ни за ци о ни по до бру ва ња, ка ко на при мер, пре ку по до брен над зор или по ве ќе 
и по до бра обу ка на ра бот ни ци те. 

Та кви те истра ги тре ба, исто та ка, да се ко ри стат за да се да де пуб ли ци тет на одре де на 
опас ност ме ѓу ра бот ни ци те и над зор ни ци те (и ко ле ги те инс пе кто ри), да се прив ле че 
вни ма ние кон спре чу ва ње то на не сре ќи те во оп што и во не кои слу чаи да се утвр дат 
фа кти те што се од не су ва ат на за кон ска та об вр ска или ком пен за ци ја та на ра бот ни-
кот.

Инспекторитенеможеинетребадагиистражуваатситенесреќинаситера-
ботниместа.  Не оп ход но е да се од лу чи за кои ќе се спро ве де истра га, а за кои не.
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Пример:
морадаимаистрагазафаталнитеисериознитенесреќи,•	 за да се спре чи по-
втор на та по ја ва на слич на не сре ќа.
До кол ку по ма ли не сре ќи •	 постојано се по ја ву ва ат во ед но исто прет при ја тие, 
то гаш тре ба да се спро ве де истра га за да се утвр ди што не функ ци о ни ра во си-
сте мот за упра ву ва ње со за шти та та при ра бо та во прет при ја ти е то.
Истра га тре ба да се спро ве де и за не сре ќи што има ат вли ја ние на не кол ку ра-•	
бот ни ци (ко ле ктив ни не сре ќи), ду ри и ко га ни ту еден по е ди не чен ра бот ник не 
пре тр пел се ри оз ни пос ле ди ци.

Со истра га та тре ба да се од го во рат ба рем след ни те пра ша ња:
кога•	 се слу чи ла не сре ќа та?
каде•	 се слу чи ла?
кој•	 бил по вре ден?
што•	 се слу чи ло (при чи на и пос ле ди ца)? 
кои•	 се пре диз ви ку вач ки те фа кто ри? и 
како•	 мо же да се спре чат слич ни не сре ќи?

Истра га та тре ба се ко гаш да се спро ве ду ва на са мо то ме сто и ќе би де по лес но до кол-
ку инс пе кто рот при стиг не на ме сто то штоеможнопобрзо. По не сре ќа та, ме сто то 
тре ба да се оста ви кол ку што е мож но не до пре но, освен ако не се пре зе ма ат по себ ни 
мер ки за да се оси гу ри без бед ност на по вре де ни те и дру ги те ли ца или да се спре чи 
по на та мош но оште ту ва ње на имо тот. 

По треб но е да се спро ве де вни ма тел на истра га на ме сто то на не сре ќа та и да се ис пра-
ша ат све до ци те, поможностпоединечноиневоприсуствонаработодавецотили
неговпретставник. При тоа, инс пе кто рот тре ба да ги ис пра шу ва ли ца та без на мет ну-
ва ње ви на. Целтаедасеутврдатфактитезадасеспречидруганесреќа,наместо
дасеутврдивина. По вре де ни те ли ца тре ба да се ис пра ша ат вед наш по не сре ќа та, на 
ра бот но то ме сто, во бол ни ца или во до мот. До кол ку е мож но, тре ба да се на пра ват 
фо то гра фии од ме сто то на не сре ќа та, ка ко и ски ци на рас по ре дот и вклу че ни те ма ши-
ни, на ко и што ќе се при ка же дви же ње то на сто ки и лу ѓе.

инспектороттребадасеобидедагиоткриечетиритеглавниработи:
Ди рект на та при чи на (ка ко што е пре ки нат ка бел ка ко ре зул тат на пре оп то ва-•	
ру ва ње, за ста ре ност или ли те ње, скр ше но ска ли ло или не по сто е ње на огра да; 
за ма стен под);
Не вед наш во оч ли ви, но ед на кво важ ни фа кто ри, ка ко на при мер за мор (што •	
мо же да се прет про ста ви од вре ме то на слу чу ва ње на не сре ќа та), не со од вет на 
обу ка и зло у по тре ба на ал ко хол;
Не до ста то ци во ор га ни за ци ја та и си сте мот за упра ву ва ње со за шти та та при ра-•	
бо та во прет при ја ти е то; и 
Не по чи ту ва ње на за ко нот и про пи си те.•	
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Отка ко ќе се утвр дат фа кти те, инс пе кто рот ќе тре ба да од лу чи што да пра ви.

Пример:
Ако не сре ќа та е пос ле ди ца на јас но кр ше ње на за ко нот, инс пе кто рот ќе под не се •	
кри вич ни при ја ви про тив од го вор ни те или ќе из да де опо ме на за по до бру ва ње 
или за бра на, или две те;
Ако не сре ќа та е пос ле ди ца на нез на е ње или нев ни ма ние на ра бо то да ве цот или •	
ра бот ни кот, инс пе кто рот мо же да да де со ве ти за мер ки на прет паз ли вост во од-
нос на без бед но ста и по до бре на обу ка;
Ако не сре ќа та е пос ле ди ца на фи зич ка та или мен тал на та со стој ба на ра бот ни-•	
кот (за мор, зло у по тре ба на ал ко хол и дро га), инс пе кто рот мо же да да де со вет 
за по до бру ва ње на ор га ни за ци ја та за да се спре чи по ја ва на за мор во те кот на 
ра бо те ње то или по до брен над зор на ра бот на та ло ка ци ја;
Ду ри и ако не сре ќа та е пос ле ди ца на опас ност што (сè уште) не е оп фа те на со про-•	
пи си те, инс пе кто рот мо же да го за бра ни ко ри сте ње то на опас ни ма ши ни или про-
це си со ди рект но вли ја ние (опо ме на за за бра на или опо ме на за пре ки ну ва ње).

г.Завршенсостанок
Отка ко инс пе кто рот ќе ги по се ти про сто ри и те, ќе раз го ва ра со вра бо те ни те и ќе ја 
про ве ри еви ден ци ја та, тре ба да одр жи за вр шен со ста нок со прет став ни ци те на ра ко-
водс тво то, а ка де што е мож но и со прет став ни ци на ра бот ни ци те или син ди ка тот. 
Всуш ност, инс пе кто рот тре ба да го охра бри ра бо то да ве цот да по ви ка прет став ни ци 
на ра бот ни ци те на овој со ста нок. Тоа е мож ност за отво ре на ди ску си ја за проб ле ми те 
за бе ле жа ни во те кот на инс пек ци ја та и за нај до бри от на чин за усог ла су ва ње со за кон-
ски те ба ра ња, инетребадасеизбрзува. 

Во те кот на со ста но кот, инс пе кто рот тре ба да се освр не на клуч ни те пра ша ња.

Пример:
кратокпреглед•	 на оп шти от стан дард за ра бот ни те ус ло ви во прет при ја ти е то, 
вклу чу вај ќи го и одр жу ва ње то, истакнувајќиштоезадоволително, но јас но 
ука жу вај ќи на ра бо ти те што тре ба да се по до брат за да се осигуриусогласеност
созаконот;
дискусија•	 на за бе ле жа ни те не пра вед ни, не без бед ни, нез дра ви или на друг на-
чин не за кон ски ус ло ви, истак ну вај ќи ги си те очиг лед ни пре кр шу ва ња и мож ни 
за кон ски пос ле ди ци; 
предложување•	 при о ри те ти за по до бру ва ње на ра бот ни те ус ло ви и ра бот на та 
сре ди на пре ку иден ти фи ку ва ње три или че ти ри важ ни пра ша ња;
наведување•	 на мер ки те што тре ба да се спро ве дат без од ло жу ва ње;
известување•	 на ра бо то да ве цот за одо бре ни от пер и од за спро ве ду ва ње на мер-
ки те што ба ра ат по долг вре мен ски пер и од; 
известување•	 на при сут ни те за уло га та и на ме на та на инс пек ци ја та на тру дот, 
ука жу вај ќи на ус лу ги те што мо же да ги обез бе ди за ра бо то да ве цот и ра бот ни-
ци те; и
претставување•	  на си те на о ди на урам но те жен, не при стра сен на чин, притоа
исткнувајќигиидобритеточки.
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За врш ни от со ста нок не тре ба да се ко ри сти ка ко мож ност за зап ла шу ва ње на ра бо-
то да ве цот и не тре ба да се пре тво ри во со о чу ва ње. Тре ба да се из бег ну ва вже ште на 
ди ску си ја. инспектороттребадагиурамнотежидвојнитефункциинаспроведу-
вањеназаконотиобезбедувањесоветииинформации . Тој или таа тре ба јас но и 
об је ктив но да на ве дат што тре ба да се на пра ви, ка ко и мож ни те пос ле ди ци од не по-
чи ту ва ње то на за кон ски те одред би во јас но-утвр де на та вре мен ска рам ка. Ме ѓу тоа, 
до кол ку со стој ба та доз во лу ва, ро кот за спро ве ду ва ње на мер ки те што го ба ра или 
пре да га инс пе кто рот мо же да би де пред мет на ди ску си ја или „пре го во ри“, за воз врат 
на цвр ста та за лож ба на ра бо то да ве цот за усог ла су ва ње. Овој про цес се на ре ку ва „до-
го вор но усог ла су ва ње“. Тре ба це лос но да се зас но ва на пре ов ла ду вач ки те за кон ски 
стан дар ди и ба ра ња, но не го зго ле му ва ни во то на при фа ќа ње на мер ки те на мет на ти 
од стра на на инс пе кто ра тот на тру дот.

д.Клучнифактори
При спро ве ду ва ње то на инс пек ци ја та, инс пе кто рот тре ба да има пред вид гру па важ ни 
пра ша ња:

овиеклучнифакторивклучуваат:
Требадасеимапредвидреалнатанаменанаинспекцијата.•	   Тоа не е по ка-
жу ва ње на су пе ри ор но ста и по зи ци ја та на инс пе кто рот, ни ту да се по кре не кри-
вич на по стап ка или да се „каз ни“, ту ку да се оси гу ри пра вед на, безбд на здра ва 
и про ду ктив на ра бот на сре ди на;
Инс пек ци ја та мо ра да се спро ве ду ва си сте мат ски и да сле ди ру тин ска по стап ка;•	
Ра бо то да ве цот или прет став ни кот на ра бо то да ве цот и вра бо те ни те тре ба да би-•	
дат вклу че ни во инс пек ци ја та, осо бе но на за врш ни от со ста нок;
Инс пек ци ја та се спро ве ду ва на прет при ја ти е то и ра бот на та сре ди на во не го, а •	
не по е ди неч но на ра бо то да ве цот или ра ко во ди те лот. Инс пе кто рот тре ба да ги 
оста ви на стра на лич ни те сим па тии и ан ти па тии и да про дол жи со ра бо та та;
Инс пе кто рот, а не ра бо то да ве цот (или ра ко во ди те лот) е од го во рен за инс пек ци-•	
ја та. Инс пе кто рот во спро ве ду ва ње то на инс пек ци ја та е под др жан од за кон. Тоа 
тре ба цвр сто да се истак не пред ра бо то да ве цот или не го ви от прет став ник што 
не са ка ат да со ра бо ту ва ат.

При ис пол ну ва ње то на овие клуч ни фа кто ри, инс пе кто ри те мо ра да по ка жат до бри ко-
му ни ка ци ски спо соб но сти. Од но сот на инс пе кто рот кон лу ѓе то е ва жен во утвр ду ва ње-
то да ли не го ва та или неј зи на та по ра ка ќе би де ре а ли зи ра на. Важ но е не са мо штоќе 
ка же, пре по ра ча или на ре ди инс пе кто рот, но и какоќе ја пре не се по ра ка та.

2 .5 .Проверка

a.Поинспекцискатапосета
Отка ко инс пе кто рот ќе го на пу шти прет при ја ти е то и ќе се под го тви за пи шу ва ње на из-
ве шта јот од инс пек ци ја та, мо же да се ја ви по тре ба од пре зе ма ње на не кои че ко ри.
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инспектороттреба:
дасеконсултира•	 со тех нич ки те ко ле ги и да ги про ве ри ре ле вант ни те за кон ски 
тек сто ви, на со ки и пуб ли ка ции за да оси гу ри де ка пред ло же ни те пре по ра ки или 
упат ства се точ ни;
дагиразгледа•	 за бе ле шки те на пра ве ни во те кот на инс пек ци ска та по се та по 
пра ша ња та по кре на ти на за врш ни от со ста нок;
уштееднашдагипровери•	 иден ти фи ку ва ни те проб ле ми и да по твр ди, пре ку 
сопс тве но раз мис лу ва ње, де ка тие се всуш ност при о ри тет ни;  
даодлучи•	 кои мер ки да ги пре зе ме за се кој проб лем.  Ова ќе за ви си од про це-
на та на не го ва та се ри оз ност, над леж но сти те на инс пе кто рот во сог лас ност со 
за ко нот и нај важ но, што мо же да ја по до бри со стој ба та на ра бот но то ме сто на
одржливначин.

Инс пе кто рот мо же да од лу чи да го огра ни чи де лу ва ње то на да ва ње со вет за нај до бри те 
на чи ни за усог ла су ва ње со за ко нот или ако проб ле мот не е или не е це лос но оп фа тен со 
за кон ски те одред би, да ва ње со вет за на чи нот на ре ша ва ње на си ту а ци ја та.

Во слу ча и те ко га проб ле мот е по вр зан со одре де ни од де ли од за ко нот или про пи си те, 
во се кое из ве сту ва ње до прет при ја ти е то тре ба да се да де упа ту ва ње на тие од де ли.   
Ка де што со ве тот или пре по ра ка та се зас но ва ни на стан дард или тех нич ка нор ма што 
не е утвр де на со за кон, тре ба да се на пра ви јас на раз ли ка. 

Инс пе кто рот мо же да од лу чи да ис пра ти предупредување во слу ча и те ка де што има 
јас но кр ше ње на за ко нот и са мо да ва ње со вет не ма да го да де по са ку ва ни от ре зул тат. 
Пре ду пре ду ва ње то е пр ви от че кор во за кон ско то спра ву ва ње со проб ле мот. Не де лу-
ва ње то на ра бо то да ве цот во сог лас ност со пре ду пре ду ва ње то (вклу чу вај ќи и вто ро 
пре ду пре ду ва ње, до кол ку е тоа по треб но со за кон) нај ве ро јат но ќе до ве де до кри вич-
но го не ње.  

Во мно гу зем ји, инс пе кто ри те има ат ов ла сту ва ње да из да дат на лог за за тво ра ње на 
прет при ја ти е то, на дел од не го, да сто пи ра ат ма ши на или да сто пи ра ат одре ден про-
цес, ка де што по стои бли ска, се ри оз на за ка на по без бед но ста или здрав је то на ра бот-
ни ци те (опоменазазабранаилиопоменазапрекинување). 

Прет ход но, инс пе кто рот мо же да се кон сул ти ра со прет по ста ве ни те во пог лед на со-
од вет но ста на та кво то де ло.  Тоа тре ба да се на пра ви веднашпоинспекцискатапо-
сета за да се на ма ли пер и о дот во кој ра бот ни ци те ќе би дат из ло же ни на по тен ци јал но 
се ри оз на и опас на си ту а ци ја. 

Во слу ча и те ка де што инс пе кто рот ќе од лу чи за да ва ње со вет, тре ба да се на пра ви 
обид на ра бо то да ве цот да му се да дат ал тер на ти ви за нај до бри от на чин на усог ла су-
ва ње со рам ка та на за кон ски, итн. ба ра ња.

Ако инс пе кто рот е под го твен да му одо бри одре ден вре мен ски пер и од за ре ша ва ње 
на проб ле мот, од лу ка та тре ба да му се со оп шти на ра бо то да ве цот по пис мен пат.  Таа 
тре ба да е кон зи стент на со она што ќе би де ка жа но во те кот на за врш ни от со ста нок.
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Обич но, тоа се пра ви во фор ма на опоменазаподобрување, ка де што јас но се иден-
ти фи ку ва ни проб ле ми те и пре кр шу ва ња та на за ко нот, по со чу вај ќи што е по треб но 
спо ред за кон за исти те да се ре шат и е утвр де на јас на, раз ум на (од нос но ре ал на) вре-
мен ска рам ка за усог ла су ва ње. Оваа вре мен ска рам ка или рок мо же да би де раз лич на 
за раз лич ни проб ле ми/пре кр шу ва ња.

Вре мен ска та рам ка за усог ла су ва ње, нај до бро, ќе би де утвр де на во на ци о нал на та по-
ли ти ка за спро ве ду ва ње инс пек ци ја на тру дот за да се оси гу ри кон зи стент ност и ед-
но о браз ност кај слич ни слу чаи. При мер: До кол ку ри зи кот се про це ни ка ко ви сок или 
не при фат лив – мер ки те за за шти та мо ра да се спро ве дат вед наш. Ра бо та та мо ра да се 
за пре сè до де ка актив но ста не се за вр ши.  Ако си ту а ци ја та е про це не та ка ко сред но 
ри зич на, но се пак во це ли на не при фат ли ва, мер ки те што пре диз ви ку ва ат ни ски тро-
шо ци мо же да се спро ве дат во рок од 2 не де ли. Ако си ту а ци ја та е про це не та ка ко ни-
ско ри зич на и се сме та за при фат ли ва во це ли на – се ко ја по треб на актив ност мо же да 
се пре зе ме во рок од еден ме сец, по по тре ба.

До кол ку не по стои по ли ти ка за спро ве ду ва ње, инс пе кто рот ќе тре ба да од лу чу ва 
спо ред се ко ја си ту а ци ја.  Вре мен ско то огра ни чу ва ње за по до бру ва ња та не тре ба да 
би де пре кра тко за да би де не воз мож но за ра бо то да ве цот да се усог ла си, ни ту пак 
пре дол го за из ло же но ста на ри зи кот да про дол жи во не ра зу мен пер и од. Го ле ми те, 
спо соб ни пре при ја ти ја, тре ба по пра ви ло, да до би ва ат раз ум но по ма ли ро ко ви за 
ре ша ва ње на проб ле ми те, откол ку ма ли те прет при ја ти ја што се бо рат за оп ста нок.

б.Водењеевиденција
Ре зул та тот од инс пек ци ска та по се та е дел од „ин сти ту ци о нал на та ме мо ри ја“ на инс-
пе кто ра тот. Из ве шта јот од инс пек ци ја та мо ра да се до да де кон до си е то за прет при-
ја ти е то. По жел но е да се еви ден ти ра ат и ра бот ни те за бе ле шки и ко мен та ри на инс-
пе кто рот за ра ди ид но упа ту ва ње. Ин фор ма ци и те од се ко ја по се та ста ну ва ат дел од 
ста ти стич ка та ба за на по да то ци на инс пе кто ра тот.

За при би ра ње то на клуч ни те по да то ци, не оп ход но е по сто е ње на си стем што ќе би де 
ефе кти вен, но не мно гу сло жен и да не од зе ма мно гу вре ме на инс пе кто рот. 

Пример:
Ста ти стич ки те по да то ци за бро јот на инс пек ци ски те по се ти што од го ва ра на •	
бро јот на инс пе кто ри мо же да обез бе ди ко рис ни ин фор ма ции за но се ње то од-
лу ки од стра на на ра ко водс тво то на те рен ска та служ ба/об лас ни от инс пе кто рат, 
што упа ту ва на про ду ктив но ста на инс пе кто ра тот. 
Ста ти стич ки те по да то ци за бро јот на не сре ќи, на ру шу ва ња на без бед но ста, про-•	
фе си о нал ни за бо лу ва ња и не по чи ту ва ње на про пи си те за вра бо ту ва ње или ми-
ни мал на пла та, итн. мо же да обез бе дат про фил на „ри зич но то“ прет при ја тие, 
што ба ра по ве ќе инс пек ци ски по се ти.

Во ве ду ва ње то на комп ју те ри зи ран си стем за еви ден ци ја ба ра вни ма тел но пла ни ра ње. 
Не тре ба са мо да се на ба ват комп ју те ри, а по тоа да се учи ка ко мо же тие да се ко ри-
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стат. Нај пр вин тре ба да се вос по ста ви со од ве тен кон цепт за „Си стем за упра ву ва ње 
со ин фор ма ци и те од ра бот но то ме сто“ (СУ ИР) за да се овоз мо жи до не су ва ње од лу ка 
за по треб ни те ви до ви комп ју тер ски хард вер ски и соф твер ски па ке ти.  Та кви те си сте-
ми тре ба да се вос по ста ват на ни во на те рен ска кан це ла ри ја/об ласт со на со ки од ди-
рек ци ја та на инс пе кто ра тот. Тре ба по сте пе но да се над гра ду ва за се про ши ри оп се гот, 
врз ос но ва на ин ди ви ду ал ни те инс пек ци ски по се ти. (Ме ѓу тоа, мо ра да се во ди гри жа 
да би де „ком па ти би лен со комп ју тер“). 

2 .6 .известувањезаинспекцискатапосета

a.Форматнаизвештаитеодинспекцијата
Фор ма тот на из ве шта јот од инс пек ци ја та, во ос но ва тре ба да со др жи: 

стан дар ден фор мат во кој инс пе кто рот обез бе ду ва ин фор ма ции ка ко од го вор на •	
гру па пра ша ња на про пи шан обра зец; и 
на ра ти вен фор мат во кој инс пе кто рот ги пре зен ти ра ин фор ма ци и те со це ли ре че-•	
ни ци и па ра гра фи под гру па по ши ро ки пог лав ја.

Форматотнаизвештајотморадаупатувананаменатанаизвештајотодинспекци-
јата .извештајотеалатказаделување,какоиваженизворнаинформации .Фор-
матоттребадагиобезбедуваситерелевантниподатоцизадонесувањеодлуки . 

Пример:
Стан дард ни от фор мат на из ве штај од, да ре че ме, де сет стра ни ци мо же да пре не се •	
мно гу ин фор ма ции, но не мо же ди рект но да се ко ри сти при до не су ва ње од лу ки.
Дол ги те из ве штаи, исто та ка, му од зе ма ат мно гу вре ме на инс пе кто рот и мо же да •	
го на ма лат вре ме то на рас по ла га ње за вр ше ње кон крет на инс пек ци ска ра бо та. 

б.Подготовказапишувањенаизвештајот
Пр вич на та цел на инс пек ци ска та ра бо та е да ги пренесеинформациитекакооснова
заактивноститезаодржливоунапредување од стра на на прет при ја ти е то и од стра-
на на инс пе кто ра тот (инс пе кто рот и хи е рар хи ја та во инс пе кто ра тот).

Важ но е да се зе ме пред вид фа ктот за ко го е на ме нет из ве шта јот.  Тоа е ин те рен до-
ку мент, единс тве но за по тре би те на инс пе кто ра тот, не го ва та со др жи на и сти лот ќе се 
раз ли ку ва ат од из ве шта и те на ме не ти за дру ги стра ни. 

Нор мал на пра кти ка е из ве шта јот од инс пек ци ја та да се чу ва во рам ки те на инс пе кто ра-
тот, при што прет при ја ти е то и дру ги те за сег на ти стра ни ќе би дат из ве сте ни за важ ни те 
пра ша ња по пис мен пат.  На тој на чин, мо же да се одр жи до вер ли во ста на ин фор ма ци-
и те при бра ни во прет приј ти е то. 

Ме ѓу тоа, исто та ка, по стои мож ност за из го тву ва ње на са мо еден из ве штај (на стан-
дар ден обра зец) и да се ис пра ти еден при ме рок на прет при ја ти е то, еден при ме рок на 
прет став ни кот на син ди ка тот на прет при ја ти е то, еден при ме рок на ра ко во ди те лот на 
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те рен ска та служ ба/об ла ста, еден при ме рок да се ста ви во до си е то на прет при ја ти е то и 
еден при ме рок да се ста ви во лич на та или хро но ло шка еви ден ци ја за ра бо та на инс пе-
кто рот. Иа ко ва ква та по стап ка изг ле да во го ле ма ме ра би ро крат ска и „те шка“, отка ко 
ќе се вос по ста ви еле ктрон ски си стем иста та ќе би де до ста ед но став на, и тоа е нај до бар 
до ста пен на чин за да се обез бе ди транс па рент ност и от чет ност.

За из го тву ва ње то на из ве шта јот мо же да се ја ви по тре ба за при би ра ње до пол ни тел ни 
ин фор ма ции, пре ку наб љу ду ва ње, ин терв ју и ра ње, ме ре ње и чи та ње.

Инспекторотсекогаштребадаправиразликамеѓуфактимислење. Ин фор ма-
ци и те прет ста ве ни ка ко фа кти тре ба да се про ве рат во од нос на точ но ста; она што е 
суб је ктив но не тре ба да се пре зен ти ра ка ко ко не чен, де фи ни ти вен исказ, но тре ба да 
упа ту ва на си гур ни про це ни зас но ва ни на ком пе тент ност и искус тво.  До кол ку е по-
треб но, тре ба да се кон сул ти ра ат по ста ри те ко ле ги или екс пер ти те.

в.Пишувањенаизвештајот
Пи шу ва ње то на из ве шта јот ќе за ви си од раз лич ни те еле мен ти на ко ри сте ни от фор мат. 

Што се од не су ва до на ра тив ни от дел од из ве шта јот, ма те ри ја лот тре ба да се уре ди во 
ло гич ни ни зи што упа ту ва ат до гру пи:

на о ди;•	
зак лу чо ци; и•	
пре по ра ки.•	

извештајоттребадасеизготвиштоеможнопобргупоинспекцијата,по мож-
ност истиотден . Тре ба да се утвр дат обврзувачкироковиво рам ки те на инс пе-
кто ра тот: јасни,достижнистандардизаизведбата . На при мер, из ве шта јот за ру-
тин ска та инс пек ци ја тре ба да се под не се до над зор ни кот нај доц на ед на сед ми ца по 
по се та та. Почитувањетонароковите–ипотоапреземањетонавремениактив-
ностииобезбедувањеповратниинформации–морадагоследатнадзорниците
нанивонаобласт .

г.Содржина
Из ве шта јот од пр ва та или ре дов на инс пек ци ска по се та нор мал но тре ба да ги оп фа ќа 
ба рем след ни те точ ки:

Општиинформациизапретпријатието:•	
-  На зив;
-  Пра вен ста тус (прет при ја тие, парт нерс тво);
-  По вр за ност со дру ги суб је кти и прет при ја ти ја (на при мер, по друж ни ци);
-  При ро да и опис на деј но ста;
-  Ло ка ци ја и адре са;
-  Ли це за кон такт и број на те ле фон и факс;
-  Број на вра бо те ни (ана ли зи ра ни по пол, мла ди ра бот ни ци, про фе си о нал ни ка те-

го рии);
-  По себ ни про це си (на при мер, упо тре ба на хе ми ка лии);
-  Да ли се ра бо ти за прет при ја тие со „по себ ни ус ло ви“ (ви со ко ро зич но/опас но) или не.
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Работниуслови:•	
-   Ра бот но вре ме;
-  Ми ни мал ни пла ти и исп ла те ни на до ме сто ци;
-  Не дел ни пер и о ди за па у за и од мо ри;
- Дру ги за кон ски ус ло ви за ба ра ња та при вра бо ту ва ње;
-  Без бед нос ни ус ло ви;
-  Здрав стве ни ус ло ви; 
-  Ме ди цин ски и со ци јал ни ус лу ги;
- Оп шта со стој ба на „одр жу ва ње“;
-  Ран ги ра ње на прет при ја ти е то во пог лед на опас но сти те при ра бо та; 
- Ран ги ра ње на спо соб но ста и под го тве но ста на ра ко водс тво то на прет при ја ти е то 

за, во нај ма ла ра ка, одр жу ва ње и до кол ку е мож но по до бру ва ње на по сто еч ки те 
стан дар ди.

Индустрискиодноси:•	
-  По сто е ње на син ди кат;

При мен лив или не при мен лив ко ле кти вен до го вор;- 
Број и функ ци ја на прет став ни ци те на ра бот ни ци те;- 

-  По сто е ње на функ ци о на лен со ве то да вен ко ми тет, ка ко на при мер: Ра бо тен со-
вет, ко ми тет на ра бот ни ци, ко ми тет за за шти та при ра бо та; 

-  За че сте ност на штрај ко ви, до кол ку има.

Деталиодинспекцијата:•	
-  При ро да на инс пек ци ја та (ру тин ска, по себ на, пос ле до ва тел на, истра га);
-  При ро да на си те пре кр шо ци;
-  При о ри тет ни об ла сти за разг ле ду ва ње;
-  Актив но сти што тре ба да се пре зе мат во се кој при о ри тет на об ласт.

Другиинформацииилиподатоциштосесметаатзакорисни.•	

Из ве шта јот тре ба да го со др жи име то на инс пе кто рот, си те стра ни за ко и што е на ме нет, 
ка ко и да тум и пот пис.

Из ве шта и те за си те ид ни по се ти тре ба да вклу чу ва ат ажу ри ра ње на оп шти те ин фор-
ма ции, ра бот ни те ус ло ви, ин ду стри ски те од но си, ка ко и ос нов на та за шти та при ра бо-
та и да се кон цен три ра ат на при ро да та на пре кр шо ци те, пред ло же ни те актив но сти за 
нив но ис пра ва ње и да ли ра бо то да ве цот се при др жу ва кон нив или не. До кол ку не, кои 
се на ве де ни те при чи ни и да ли инс пе кто рот сме та де ка тие се ва лид ни или не.

Раз лич ни уре ду ва ња за из ве сту ва ње се при ме ну ва ат на по себ ни истра ги. Та кви те из-
ве штаи тре ба да ука жу ва ат на при чи ни те за истра га (на при мер, при ем на жал ба), на-
о ди те на инс пе кто рот, актив но сти те што тре ба да се пре зе мат, на мет на ти те ро ко ви и 
да ли ќе има по тре ба од по на та мош ни про вер ки. Из ве шта јот, во си те слу чаи, мо ра да 
упа ту ва на последиците, на при мер, на по до бре ни те ус ло ви и на крај, це лос но одрж-
ли во по чи ту ва ње на за ко нот.
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Од де лен из ве штај тре ба да се ко ри сти при истра га на не сре ќи при ра бо та.  Тој тре ба да 
вклу чу ва:

де тал ни ин фор ма ции за при чи ни те, ди рект ни и ин ди рект ни;•	
пос ле ди ци те за прет при ја ти е то и ин ди ви ду ал ни те ра бот ни ци;•	
про це на на мож ност за по ја ва на слич ни не сре ќи во дру ги прет при ја ти ја; и •	
пре по ра ки и пре вен тив ни актив но сти што тре ба да се пре зе мат.•	

2 .7 .Годишниизвештаи
Иа ко из го тву ва ње то го диш ни из ве штаи не е, во о би ча е но, од го вор ност на си те инс пе-
кто ри, се пак е ва жен ас пект на из ве сту ва ње то.  Го диш ни от из ве штај е важ на ала тка за 
упра ву ва ње. Ако е до бро из го твен то гаш обез бе ду ва важ ни ин фор ма ции за це ло куп ни-
те ми на ти актив но сти на инс пе кто ра тот, не го ви те ни воа на из вед ба, не го ви те ре зул та ти 
и ус пе си и клуч ни те пра ша ња што тре ба да се разг ле ду ва ат во ид ни на. На тој на чин, 
Го диш ни от из ве штај на инс пе кто ра тот е клу чен ин стру мент за од но си со јав но ста и ин-
фор ми ра ње за да се прив ле че вни ма ни е то на и да се по ба ра под др шка за при чи ни те на 
инс пек ци ја та на тру дот. Членовите20и21одКонвенцијатанаМОТбр.81ичлено-
вите26и27одКонвенцијатабр.129можедаобезбедаткориснинасоки. 

Со др жи на та на Го диш ни от из ве штај ќе за ви си од раз лич ни те окол но сти, но тре ба да 
со др жи одре де ни ми ни мал ни ба ра ња:

минималнибарањазаГодишенизвештај(пример)
На ме на та и це ли те на инс пе кто ра тот;•	
За ко ни те и про пи си те што спа ѓа ат во рам ки те на од го вор но сти те на инс пе кто-•	
ра тот; про ме ни во за ко но дав ство то;
Ка кви би ло про ме ни во за ко но дав ство то или над леж но ста;•	
Глав ни актив но сти за таа го ди на;•	
Кам па њи, по себ ни ак ци ски про гра ми;•	
Број на но во ре ги стри ра ни фа бри ки и за тво ре ни фа бри ки;•	
Вку пен број на инс пе кто ри, но во вра бо те ни, служ бе ни ци што на пу шти ле ра бо та;•	
Број на инс пек ции, по вид;•	
Број на опо ме ни за по до бру ва ње и за бра на;•	
Број на кри вич ни го не ња и ис хо ди од исти те;•	
Ста ти стич ки по да то ци за не сре ќи, по ин ду стри ја, про фе си ја, ло ка ци ја, број на •	
за сег на ти ра бот ни ци;
Ста ти стич ки по да то ци за смрт на ра бо та;•	
Ста ти стич ки по да то ци за про фе си о нал ни за бо лу ва ња;•	
Ана ли за на ста ти стич ки те по да то ци;•	
Ор га ни за ци ја и стру кту ра на ра ко водс тво то (и ка кви би ло про ме ни);•	
Про це на на актив но сти те спро ве де ни во те кот на го ди на та;•	
По стиг на ти це ли, (или ако не, зо што не?);•	
Преч ки и огра ни чу ва ња; и •	
При о ри тет ни пра ша ња во ид ни на.•	
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Иа ко не си те инс пе кто ри има ат за да ча да из го тват та ков из ве штај, не воз мож но е за ра-
ко водс тво то на инс пе кто ра тот да обез бе ди зна ча ен го ди шен из ве штај без се оп фат ни, 
ин фор ма тив ни и на вре ме ни ме сеч ни или три ме сеч ни из ве штаи од те рен ски те служ би/
об ла сти те и ин ди ви ду ал ни те инс пе кто ри. До бро пре зен ти ра ни от и на вре ме ни от Го ди-
шен из ве штај, ги до ку мен ти ра ре зул та ти те и ус пе си те, но и огра ни чу ва ња та на ре сур си-
те итн. Тоа е „де лов на кар тич ка“ за до бро пред во де ни от Инс пе кто рат на тру дот нас пре-
ма дру ги те вла ди ни ин сти ту ции (на при мер, Ка би не тот, Кан це ла ри ја та на Пре ми е рот, 
Ми ни стерс тво то за пла ни ра ње и/или фи нан сии итн.), по шро ка та за ед ни ца на за ин те ре-
си ра ни стра ни и ме ѓу на род ни те ор га ни за ции, ин сти ту ции и про гра ми, вклу чу вај ќи ги и 
до на тор ски те аген ции. Ка ко та ков, че сто прет ста ву ва ос но ва за ус пеш но пре го ва ра ње 
во пог лед на зго ле му ва ње то на ре сур си те во рам ки те на вла ди на та стру кту ра и до на тор-
ска та под др шка од над вор.
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III .забелешказаобуката3

3 .1 .Процесотнаобука
Во овој дел се пред ло же ни на чи ни на обу чу ва ње на инс пе кто ри те на тру дот во пог лед 
на про це сот на спро ве ду ва ње на инс пек ци ја та. На чи нот на ор га ни зи ра ње на обу ка та, 
се ка ко, ќе се раз ли ку ва спо ред ло кал ни те окол но сти, ни во то на прет ход но искус тво на 
инс пе кто ри те, бро јот на служ бе ни ци те што тре ба да се обу чат и вре ме то и до стап ни те 
ре сур си, но одре де ни ка ра кте ри сти ки се оп што при сут ни во по ве ќе то инс пе кто ра ти и 
одре де ни тех ни ки мо же да се при ме нат во по ве ќе то окол но сти.

целтанаобукатаедасеосигуридекаинспекторитегиимаатпотребнитеинформа-
циизаситефункцииназаштитатанатрудот:зарелевантнитезаконскиодредби,
релевантнитенационалниполитикиинајдобриотначиннасправувањесопрекр-
шувањатаназаконодавството .

Обу ка та тре ба да да ва мож ност за ди ску ти ра ње на на чи ни те за ефе ктив но спро ве ду-
ва ње на инс пек ци ја та (при се ко гаш те шки окол но сти, со не до стиг на ре сур си) и да им 
овоз мо жу ва на инс пе кто ри те да да ва ат про це на за она што го учат и про це ну ва ат и да 
од лу чу ва ат за со од вет ни те мер ки. Предсè,обукататребадагинасочиинспектори-
теконситеобластинаинтерес,даимсоздадеправиленставидагимотивирада
реагираатенергичноиодлучно .

Инспекторитенатрудотсеклучнитеиграчивопромовирањетонаурамнотежен
социоекономскиразвој. Инс пе кто рот има единс тве но ов ла сту ва ње за сло бод но и без 
по пре чу ва ња да при ста пи до ра бот ни те ме ста во се кое вре ме на де нот или но ќта; да пре-
го ва ра со ра бо то дав ци те за по до бру ва ње на ра бот ни те ус ло ви и по чи ту ва ње на про пи си-
те; да из ве сту ва и да пре зе ма од луч ни актив но сти во слу чај на пре кр шо ци; да вклу чу ва 
дру ги ор га ни до кол ку е по треб но; и да изре ку ва каз не ни мер ки и да по ве ду ва кри вич ни 
по стап ки со над леж ност одо бре на од не го ва та кан це ла ри ја и под др жа на од за ко нот. 

Ме ѓу тоа, сопственотоубедувањенаинспекторотдеканеговатаилинејзинатауло-
гаекритичнаќеобезбедичувствонаитностприостварувањетонаоваацел. При-
тоа, инс пе кто ри те мо ра да раз бе рат де ка за да ча та не е се ко гаш ед но став на. Ду ри и при 
по до бре ни ус ло ви, ви дот на ра бо та та сè уште мо же да би де не при фат ли во опа сен, од-
нос но не за кон ски. 

Пример:  При ре ша ва ње на слу чаи со де ца на ра бо та: пре ки ну ва ње то на при хо дот на 
де те то мо же да го за гро зи не го ви от оп ста нок или оп ста но кот на не го во то се мејс тво.  
Инс пе кто рот, во тој слу чај, тре ба да до не се те шка од лу ка, мо же би ќе тре ба да пре го-
ва ра и да по ба ра под др шка и со вет од не го ви те или неј зи ни те прет по ста ве ни, ка ко и 
да по ба ра со ра бо тка од дру ги те ор га ни.

3 Извор: ILO/IPEC Handbook for Labor Inspectors in Combating Child Labor, Geneva, 2002.
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3 .2 .обуказановатаулога
Во не кои, во по го ле ма ме ра, во ин ду стри ја ли зи ра ни те зем ји, инс пе кто ри те на тру дот до-
би ва ат се оп фат на обу ка и пра ктич ни про гра ми за обу ка, но во по ве ќе то дру ги зем ји, тие 
се ос нов ни и спо ра дич ни или нај че сто, во оп што ги не ма. Има одре де на обу ка за но ви те 
про пи си и по стап ки, но не ма те ков ни про гра ми или наз на чу ва ње. За тоа, инс пе кто ри те 
теж не ат кон раз ви ва ње на сопс твен на чин за спра ву ва ње со ра бо та та и при ти со кот за 
зго ле ме на ефи кас ност и про ду ктив ност. Би ро крат ски те пра кти ки мо же да ги обес хра-
брат ино ва ци и те и пра шу ва ње вос по ста ве ни од го во ри и по стап ки. Не кои инс пе кто ри 
раз ви ва ат ре гу ла тор ни ста во ви и ја гле да ат нив на та уло га ка ко чи сто спро ве ду ва ње на 
за ко нот, од нос но „каз не на уло га“, за бо ра вај ќи де ка целтананивнатаработаедасе
подобриквалитетотнаработнитеусловииработнатасредина,какоиодносите
меѓуработодавцитеиработниците.

При ре ша ва ње то на пра ша ња та за за шти та та на тру дот, не зна чи де ка тех но ло ги ја та 
е се ко гаш сло же на, но со ци о е ко ном ска та ре ал ност на ра бот ни от век нај че сто е. По-
крај обу ка та за со др жи на та, на инс пе кто ри те тре ба да им се обез бе ди можностза
подобрувањенанивнитекомуникацискиспособности, и способностазарешавање
проблеми и успешнопреговарање, ка ко со ста вен дел од ала тки те за ра бо та на инс пе-
кто ри те на тру дот.

3 .3 .обукатабараанализа
Во пог лед на раз ли ки те што по сто јат во поз на ва ња та, искус тво то и кул тур на та ос но ва 
на инс пе кто ри те, секогашенеопходнодасезапочнесоанализананивнитепотре-
бизаобука. На ова пра ша ње не се ко гаш му се да ва важ ност, но факт е де ка обу ка та 
мо ра да за поч не со зе ма ње пред вид на до стап ни те спо соб но сти во инс пе кто ра тот. 
По тоа, тие мо ра да се спо ре дат со способноститепотребнизаефективноспрове-
дувањенајасна,сеопфатна,промислена,кохерентнаиконзистентаполитиказа
инспекцијаиследење (пет те „C“ (clear, comprehensive, considered, coherent, consistent) 
на по ли ти ка та на инс пек ци ја та на тру дот). 

Разликатамеѓудостапнитеипотребнитенивоанаспособносттребадасенадми-
несообезбедувањесоодветнаобука . 

Се ка ко, ни кој не мо же да би де при си лен да учи, па за тоа обу чу ва чот мо ра да има 
пред вид де ка слу ша те ли те но сат сопс тве ни искус тва, при страс ност и пре дра су ди, ве-
ру ва ња, вред но сти и лич ни ка ра кте ри сти ки во про це сот на уче ње.

Би деј ќи, по не ко гаш та кви те ста во ви се из не су ва ат пре ку ци ни зам или не га тив ност, 
че сто се ја ву ва по тре ба од „од мрз ну ва ње“ на тие ста во ви со цел да се соз да де при-
ем ли ва до вер ба, ко ја што е по треб на за да му се овоз мо жи на уче ни кот да се со о чи со 
сло же но ста на инс пек ци ја та на тру дот.

Пример:  При ме на та на но ви ме то ди за обу ка со учес тво е од клуч но зна че ње, при 
што тре ба да се из бег нат фор мал ни те пре да ва ње и мо но то ни те ди ску сии на за ко ни-
те и про пи си те. Тех ни ки те за обу ка што го за др жу ва ат вни ма ни е то, ка ко на при мер, 
про е кти на те рен, сту дии на слу чај и игра ње уло ги, мо же да ги на ве дат слу ша те ли те 
да го сог ле да ат проб ле мот од раз лич ни ас пе кти и да откри јат цел спе ктар на ал тер-
на тив ни ре ше ни ја.
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Пре по ра ки те за со ци јал на прав да соз да ва ат чув ство за об вр ска. Овие ква ли те ти не 
мо же да се на у чат ед но став но пре ку ин те ле кту ал но раз би ра ње, ту ку пре ку со чув ству-
ва ње со она што го пре жи ву ва ат ра бот ни ци те.

3 .4 .искуствоодучењето
Знаењетоимапоголемозначењеакосестекнесоискуствоотколкусоучење, при 
што и обу чу ва чи те и слу ша те ли те учес тву ва ат во про це сот на уче ње и има ат актив ни 
уло ги во одре ду ва ње то на не го ви от ус пех. Слу ша те ли те не се са мо при сут ни во про це-
сот на уче ње, ту ку во го ле ма ме ра одре ду ва ат кол ку ќе до би јат од исти от. Тие учат со 
откри ва ње во те кот на актив но сти те.  Не кои ра бо ти ед но став но не мо же да се на у чат 
пре ку пре да ва ње или ди ску си ја; на при мер, по све те но ста на по тре ба та од инс пек ци ја 
на тру дот не се соз да ва ед но став но пре ку слу ша ње не ко го да збо ру ва за тоа. Уче ње то 
пре ку искус тво им овоз мо жу ва на слу ша те ли те да игра дат та ква по све те ност, ка ко и да 
ја над ми нат се ко ја ре зер ви ра ност што мо же да ја има ат по не кое пра ша ње. 

методитезаучењепрекуискуствоможедавклучуваат:
ра бо та во па ро ви;•	
учес тво во истра жу ва ња, ан ке ти и сту дии во својс тво на во ди те ли на ан ке та или •	
со би ра чи на по да то ци;
под го тву ва ње и пре зен ти ра ње из лож би на фо то гра фии за осо бе но ло ши ра бот-•	
ни ус ло ви (на при мер, ра бо та на гра деж ни ло ка ции, дет ски труд) или што на пра-
ви ле инс пе кто ри те во те кот на нив на та ра бо та на те рен;
гле да ње ви део-кли по ви или фил мо ви на те ма та - за шти та на тру дот;•	
пот пи шу ва ње до го вор за уче ње или зак ле тва за по све те ност;•	
одр жу ва ње груп ни се сии на кои се ана ли зи ра ат проб ле ми те и се ди ску ти ра ат •	
ре ше ни ја та со дру ги ли ца што мо же би се со о чи ле со иста та по те шко ти ја;
по до бру ва ње на уче ње то од стра на на обу чу ва чи те ко и што ги истак ну ва ат клуч-•	
ни те точ ки од уче ње то и ги по вр зу ва ат со ре ал ни си ту а ции, ка де што мо же да се 
при ме нат но ви те спо соб но сти;
под го то вка и спро ве ду ва ње на сту дии на слу чај, зас но ва ни на пра ктич ни при ме-•	
ри од ре ал ни от жи вот;
игра ње уло ги за ра ди соз да ва ње ре ал но чув ство и раз би ра ње;•	
ра бо тил ни ци што доз во лу ва ат сло бод но истра жу ва ње на идеи и ка де што учес ни-•	
ци те мо же да ги изра зат сво и те мис ли, стра во ви и гри жи, ка ко и вос по ста ву ва ње 
со ра бо тка со оста на ти те чле но ви; 
ра бо та во гру пи и пре зен та ции во ко и што учес ни ци те на из ме нич но из ве сту ва ат •	
за точ ки те на ди ску си ја од нив ни те груп ни ра бо тил ни ци, при што се здо би ва ат 
со пра кти ка за ко му ни ка ци ја; и 
се сии за те рен ска ра бо та, ко и што прет ста ву ваа мо же би нај до бри веж би, ка де за-•	
ед нич ки тим разг ле ду ва слу чаи на пре кр шу ва ње на за ко нот за труд.
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3 .5 .клучзауспешнаобука
Ре зул та ти те од ус пеш на та обу ка не се слу чај ни, тие ба ра ат вни ма тел на под го то вка и 
сле де ње на на чи нот на спро ве ду ва ње на обу ка та и пре зе ма ње ко ре ктив ни мер ки ка де 
што е тоа по треб но. 

клучнитефакторивклучуваат,пример:
фор ми ра ње по ма ли гру пи на слу ша те ли, по мож ност од 12-15 учес ни ци;•	
поз на ва ње на по тек ло то, искус тво то итн. на слу ша те ли те и нив но зе ма ње пред-•	
вид во те кот на ди ску си и те;
охра бру ва ње на учес ни ци те да истра жу ва ат но ви на чи ни на гле да ње на инс пек-•	
ци ја та на тру дот. Ра бо те ње то на, на при мер, ма ли и сред ни прет при ја ти ја или дет-
ски труд ба ра по и на кви при ста пи од ед но став но спро ве ду ва ње на про пи си те;
по ма га ње на учес ни ци те да го про це нат нив но то зна е ње, ста во ви и спо соб но сти •	
од ас пект на она што го има ат на у че но; учес ни ци те тре ба да се под го тве ни да ги 
разг ле да ат нив ни те те ков ни пра кти ки, вклу чу вај ќи и пра ша ња ка ко што е ко руп-
ци ја та; 
оси гу ру ва ње де ка ќе се спро ве дат не оп ход ни те ин сти ту ци о нал ни про ме ни и под-•	
др шка; инс пе кто ра тот мо ра да ги зе ме пред вид до пол ни тел ни те и раз лич ни долж-
но сти на обу че ни те инс пе кто ри и точ но да ја про це ну ва нив на та из вед ба од си те 
ас пе кти на за шти та та на тру дот;
про дол жу ва ње на обу ка та за инс пе кто ра тот да го за др жи ин те ре сот и по све те но-•	
ста на обу че ни те инс пе кто ри; и 
пер и о дич на по втор на обу ка на учес ни ци те, ка ко и обез бе ду ва ње спе ци ја ли зи ра на •	
или по вто ре на обу ка, спо ред по тре би те.

3 .6 .штоморадазнаатинспекторитенатрудот

a)Прегледнапроблемот
Инс пе кто ри те на тру дот тре ба да ги зна ат нај но ви те фа кти и ци фри за проб ле ми те со 
за шти та та на тру дот во по драч ја та/об ла сти те/те рен ски те служ би, ка де што тие ја из-
вр шу ва ат сво ја та служ ба. Овие ин фор ма ции тре ба да вклу чу ва ат обем на проб ле мот, 
при ро да на проб ле ми те со за шти та та на тру дот по се кто ри и ра бот ни од но си и ана ли за 
на нај ло ши те фор ми на пре кр шо ци. Утвр ду ва ње то на овие ин фор ма ции мо же да би де 
важ но искус тво во са мо то уче ње. Исто та ка, мо же да овоз мо жи по вр зу ва ње со дру ги те 
за ин те ре си ра ни стра ни и по тен ци јал ни парт не ри што мо же да има ат клуч но зна че ње 
во ид ни те фа зи на ра бо та.

б)КонвенцииипрепоракинаМОТ
Ин стру мен ти те на МОТ што се опи ша ни во прет ход ни те пог лав ја ќе би дат важ ни пре-
по ра ки и ос но ва за це ло куп на та пос ле до ва тел на ра бо та, без ог лед да ли се ра ти фи ку ва-
ни од стра на на др жа ва та.
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в)Националнозаконодавство,владинаполитикаиструктуризаспроведување
Инс пе кто ри те тре ба да би дат це лос но за поз на е ни со си те ас пе кти на на ци о нал но то 
за ко но дав ство за за шти та на тру дот. Тие тре ба да има ат поз на ва ња од по ши ро ка та вла-
ди на по ли ти ка за за шти та на тру дот, се кто ри те или ге о граф ски те по драч ја на ко и што 
им се да ва при о ри тет при де лу ва ње то и при ро да та и ни во то на по ли тич ка та за лож ба. 
Важ но е да се зна ат од го вор но сти те на и од но си те со дру ги те ин сти ту ции, ка ко и по-
стап ки те за со ра бо тка или до го во ри те со ин сти ту ци и те.

г)Соработкасодругивладиниоддели/НВО
Инс пе кто ри те тре ба да ги зна ат по ли ти ки те, при о ри те ти те и стру кту ри те на дру ги те 
ре ле вант ни ор га ни. Тие тре ба да зна ат за про гра ми те за под др шка што ги во дат НВО, 
др жав ни те ор га ни, гру пи те на за ед ни ца та или дру ги. При спра ву ва ње со слу ча и те на 
дет ски труд, на при мер, инс пе кто ри те тре ба да раз бе рат де ка, со иск лу чок на си ту а ции 
на се ри оз на опас ност, ка де што се ба ра ит но де лу ва ње, про це сот на от стра ну ва ње на 
де ца та од ра бо та тре ба се ко гаш да би де по вр зан со одре ден про цес на ре ха би ли та ци ја 
(обра зо ва ние, обу ка итн.)

д)Соработкасоорганизациитенаработодавциисиндикатите
Инс пе кто ри те тре ба да би дат це лос но за поз на е ни со ос нов на та уло га на ор га ни зи ра ни те 
ра бо то дав ци и син ди кти те во се кој усог ла сен на пор за спра ву ва ње со за шти та та на тру-
дот. Мо же би по стои на ци о на лен Со ве то да вен од бор за труд или Три стран со вет за труд 
итн., со др жа вен ор ган, ра бо то да вец и син ди кат и по мож ност дру ги прет став ни ци на 
гра ѓан ско то оп штес тво. Во мно гу зем ји по стои На ци о на лен со вет за за шти та при ра бо-
та ка ко важ но средс тво на три стра на та со ра бо тка по пра ша ња та за за шти та при ра бо та. 
Све ста за и учес тво то во та кви ин сти ту ции на на ци о нал но или ре ги о нал но ни во ќе им 
овоз мо жи на инс пе кто ри те по е фе ктив но да пре го ва ра ат со ло кал ни те ра бо то дав ци и 
со ју зи на син ди ка ти. При пла ни ра ње то на ид ни те инс пек ции на тру дот, инс пе кто ра тот 
ќе са ка да би де актив но вклу чен – спо де лу вај ќи го зна е ње то и иден ти фи ку вај ќи ги на-
чи ни те на ра бо та во сог лас ност со од го вор но сти те на со ци јал ни те парт не ри и дру ги те 
ин сти ту ции и НВО.

3 .7 .изворинавлијаниенаинспекторите
Ко ри сен на чин на раз мис лу ва ње за ов ла сту ва ња та на инс пе кто ри те, од нос но, нив на та 
спо соб ност да вли ја ат на дру ги те е нив но спро ве ду ва ње пре ку че ти ри раз лич ни, но по-
вр за ни фор ми, име но моќнапозиција,техничкамоќ,личнамоќи моќнастав .

моќтанапозицијанаинспекторите е до де ле на со за ко нот за труд и про пи си те, ко-
ја што им да ва пра во да вле зат на ра бот ни те ме ста, да спро ве дат про вер ка, да вр шат 
те сти ра ње и ис пра шу ва ње, да ги ин терв ју и ра ат ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те, и да 
пре зе ма ат че ко ри за ис пра ва ње на де фе кти те за ко и што има ат раз ум на при чи на да 
ве ру ва ат де ке се за ка на по без бед но ста и здрав је то на ра бот ни ци те. Та кви те мо ќи се 
важ ни, но не се до вол ни са ми по се бе во оси гу ру ва ње то по чи ту ва ње на за ко нот.
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техничкатамоќпро из ле гу ва од де тал но то поз на ва ње на инс пе кто рот на за ко нот и 
про пи си те и нив на та спо соб ност да ги со ве ту ва ат ра бо то дав ци те ка ко да се усог ла-
сат, нив но то тех нич ко зна е ње во спе ци ја ли зи ра ни об ла сти и нив на та спо соб ност за 
ана ли зи ра ње на ра бот ни те про це си и иден ти фи ку ва ње на проб ле ми те. По крај поз-
на ва ње то на мер ки те што тре ба да се пре зе мат за за шти та на ра бот ни ци те од оп шти-
те и по себ ни те ка те го рии (ми гран ти, же ни, де ца), мо ра да би дат спо соб ни за во де ње 
еви ден ци ја, при би ра ње ста ти стич ки по да то ци, ана ли зи ра ње по да то ци и пи шу ва ње 
из ве штаи.

личнатамоќвклу чу ва спо соб ност за по вр зу ва ње со дру ги лу ѓе, мо ти ви ра ње и убе-
ду ва ње на лу ѓе то, стек ну ва ње до вер ба и со ра бо тка со дру ги те и из бег ну ва ње и ре-
ша ва ње конф ликт ни си ту а ции. По тек ну ва од лич но ста на инс пе кто рот и спо соб ност 
за ко ри сте ње на не го ва та/неј зи на та по зи ци ја и зна е ње на убед лив на чин и од нив но то 
поз на ва ње на чо веч ки те од но си.

моќтанаставвклу чу ва по стиг ну ва ње на со од вет на рам но те жа ме ѓу мо ќта на 
по зи ци ја, тех нич ка та моќ и лич на та моќ и од луч ност и по све те ност во из вр шу-
ва ње то на ра бо та та. Тоа зна чи упа ту ва ње на си те за сег на ти стра ни ед на ков сте пен 
на со жа лу ва ње и раз би ра ње, при тоа оста ну вај ќи не за ви сен и не при стра сен и на крај, 
од лу чен и до вер лив.

овасеклучнитеспособностинаефективниотинспекторнатрудот .Сложеностаи
чувствителностаназаштитатанатрудотдаваатособенаважностнапостигнува-
њетонавакварамнотежаиосигурувањетоефективностнапроцесотнаинспек-
ција .



кодексзаетичкооднесување
наинспекторитенатрудот
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вовед

Не е тич ко то од не су ва ње и ко руп ци ја та се чув стви тел ни пра ша ња, ко и што мо ра да се 
суз би јат во це ла та јав на ад ми ни стра ци ја. Во тој пог лед, и ка ко што е при ка жа но на 
след ни те стра ни ци, инс пе кто ри те на тру дот не се раз ли ку ва ат од кои би ло дру ги јав-
ни служ бе ни ци. Нив на та ра бо та е те шка, осо бе но во пер и од на тран зи ци ја, ко га тие 
се не до вол но пла те ни, а иску ше ни е то да при бег нат кон зе ма ње ми то е се при сут но. 
Исто вре ме но, по тре ба та за охра бру ва ње на прет при ја ти ја та и стран ски те ин ве сти ции 
ба ра инс пек ци ја на тру дот и инс пе кто ри, на ко и што мо же да им се ве ру ва и по чи ту-
ва.

Имај ќи ги пред вид овие пра ша ња, три стра ни от тим го истра жу ва ше по тен ци ја лот и 
средс тва та на ко руп ци ја во Ре пуб ли ка Ср би ја, а осо бе но пос ле ди ци те врз ра бо та та на 
инс пе кто ри те на тру дот. Ти мот да де и пре по ра ки за ефе ктив ни те и ус пеш ни те средс-
тва за бор ба про тив ко руп ци ја та во рам ки те на др жав на та ад ми ни стра ци ја во це ли на, 
ка ко и во рам ки те на инс пе кто ра ти те на тру дот. Сту ди ја та и пре по ра ки те по со чи ја на 
по тре ба та за Ко декс за етич ко од не су ва ње (Ко декс на вла де е ње) за инс пе кто ри те на 
тру дот. Следс тве но, во след на та сту ди ја се прет ста ве ни мож ни те при чи ни и вли ја ни-
е то на ко руп ци ја та во оп штес тво то и мо дел-Ко декс за етич ко од не су ва ње за инс пек-
то ри те на тру дот.

Мо ра да се истак не де ка сту ди ја та бе ше спро ве де на во Ср би ја и при ме ри те се зе ме ни 
од та му. Со тоа не са ка ме да ка же ме де ка Ср би ја е по ве ќе или по мал ку ко рум пи ра-
на од оста на ти те зем ји. Всуш ност, мо дел-Ко де ксот за етич ко од не су ва ње мо же да се 
иско ри сти – и е на ме нет за при ме на – ка ко ос но ва за по тре би те на кој би ло инс пе кто-
рат во на со ка на уна пре ду ва ње на ра бот на та дис цип ли на и ети ка.

Искус тво то по ка жу ва де ка са мо мал дел од инс пе кто ри те во кој би ло си стем има ат 
скло ност кон ко руп тив ни пра кти ки.  Ме ѓу тоа, са мо ед но рас и па но ја бол ко мо же да ја 
рас и пе це ла гај ба и оп шти от став laissez-faire (не ме ша ње на др жа ва та во еко ном ски-
те пра ша ња) се ка ко, се чи ни де ка пре ов ла ду ва во мно гу зем ји во ре ги о нот, оправ дан 
од стра на на инс пе кто ри те и ду ри и на лу ѓе то над вор од инс пе кто ра тот зе мај ќи ги 
пред вид пре ов ла ду вач ки те еко ном ски окол но сти.  Со дру ги збо ро ви, мно зинс тво то е 
свес но за рас и па ни те ја бол ка и го то ле ри ра ко руп тив но то од не су ва ње.

Тоа не е при фат ли во и единс тве но ре ше ние е да се за јак не над зо рот на ра ко водс тво то 
и при ти со кот врз гру пи те на исто рам ни ште, во ком би на ци ја со стан дар ди зи ра ни ра-
бот ни по стап ки и не кои фор ми на ком пен за ци ја или приз на ние на инс пе кто ри те што 
до бро си ја вр шат ра бо та та. Инс пе кто ри те мо ра да се по ви ку ва ат на од го вор ност за 
нив ни те по стап ки, а ра ко во ди те ли те за нив ни те инс пе кто ри. Мо ра да се пот тик не до-
бра та пра кти ка (ка ко што е, на при мер, утвр де но во При рач ни кот за ра бо та и обу ка) 
и инс пек ци ја та на тру дот мо ра да се приз нае ка ко про фе си ја со сопс тве ни пра ва што 
ба ра про фе си о на лен при стап.

По стои на деж де ка след ни те пре по ра ки и мо дел-Ко де ксот за етич ко од не су ва ње ќе 
прет ста ву ва ат ос но ва за на по ри те на се кој инс пе кто рат во бор ба та про тив ко руп ци-
ја та или уна пре ду ва ње на про фе си ја та – инс пек ци ја на тру дот. Исто та ка, се пре по-
ра чу ва да се ко ри сти ка ко до ку мент, „зак ле тва“ или „за вет“ што тре ба да го пот пи ше 
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се кој инс пе ктор при стек ну ва ње то стру чен на зив – инс пе ктор на тру дот или при пре-
зе ма ње то ме сто во инс пе кто ра тот на тру дот. На овој на чин, не са мо што се обез бе ду-
ва по треб на та фи ло зо фи ја на ко ја што тре ба да се зас но ва ат инс пек ци ски те пра кти ки, 
ту ку и ќе овоз мо жи по о ри ги на лен и по транс па рен тен при стап во спра ву ва ње то со 
јав но ста. Исто вре ме но, ра бо то дав ци те и ра бот ни ци те ќе зна ат што да оче ку ва ат од 
инс пе кто ри те и не ма да са ка ат да то ле ри ра ат од не су ва ње што не е во сог лас ност со 
одред би те од Ко де ксот.

Од тој ас пект, пре по ра ки те од сту ди ја та и Ко де ксот за етич ко од не су ва ње се ну дат 
ка ко по чет на точ ка за инс пе кто ра ти те на тру дот во си те зем ји ка де што не до ста су ва 
кон зи стен тен и се оп фа тен при стап кон ан ти ко руп ци ски те по ли ти ки.
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кодексзаетичкооднесувањенаинспекторитенатрудот

I .коРуПцијатакакоПРичиназанеетичкооднеСувањево
оПштеСтвото

Ко руп ци ја та по стои во си те зем ји, ме ѓу тоа во зем ји те тран зи ци ја до би ва одре де ни 
спе ци фич ни ка ра кте ри сти ки и има вли ја ние врз го лем број сег мен ти во оп штес тво то. 
Се оп фат ни те со ци јал ни и еко ном ски ре фор ми се на со че ни кон но ва рас пре дел ба на 
мо ќта од со ци јал ни от (др жа вен) се ктор кон при ват ни от. Ко га др жа ва та ќе до бие по-
го лем ман дат за спро ве ду ва ње су штин ски про ме ни и транс фор ма ции, ќе се по ја ват 
го лем број пре диз ви ци, ка ко и мож но сти за зло у по тре ба, пред сè од ас пект на фа во-
ри зи ра ње по ма ли ин те рес ни гру пи.

Во зем ји те во тран зи ци ја, ре чи си е „пра ви ло“ де ка „ста ра та ад ми ни стра ци ја“ се за ме-
ну ва со со се ма но ва, во мно гу слу чаи со ста ве на од мла ди и не и скус ни лу ѓе. Но ви те 
ли де ри на уста но ви те се об вр за ни да пре зе мат со се ма но ви уло ги, без да има ат ка кви 
би ло јас ни пра ви ла за од не су ва ње што тре ба да се сле дат. Пра ви ла та од прет ход ни-
от си стем пре ста ну ва ат да ва жат, до де ка но ви те поч ну ва ат да се раз ви ва ат или се во 
про цес на во ве ду ва ње. Ду ри и по во ве ду ва ње то на но ви те про пи си, по треб но е вре ме 
за исти те „да за жи ве ат“.

Во та ква си ту а ци ја јав но ста, во по че то кот, не ги пра шу ва но ви те ра ко во ди те ли за 
не до сти гот на по чи ту ва ње на одре де ни нор ми и стан дар ди. Ин сти ту ци о нал на та кон-
тро ла на ра ко вод ни те стру кту ри, во мно гу зем ји во тран зи ци ја, во по че то кот се чи нат 
де ка се сла би, осо бе но во зем ји те ка де што не по стои сил на по ли тич ка опо зи ци ја. 
Има слу чаи ка де што пра те ни ци те се по ка жа ле ка ко сла би „кон тро ло ри“ на вла ди-
ни те уста но ви во не кои зем ји. По сто јат по ве ќе при чи ни за тоа – не до стиг на свест за 
нив ни от ман дат и од го вор но сти, не за до волс тво од ни ски те пла ти, не до вол но зна е ње 
за вла ди ни те пра ша ња итн.

Ко руп ци ја та ка ко та ква ук жу ва на одре де на не е фи кас ност на др жа ва та во упра ву ва-
ње то со јав ни те до бра и ус лу ги. Ко руп ци ја та е ло ша за др жа ва та, би деј ќи го на ма лу ва 
неј зи ни от при ход и го рас и пу ва уг ле дот. Исто та ка, е ло ша и за гра ѓа ни те би деј ќи 
при до не су ва кон зго ле му ва ње на це на та на сто ки те и ус лу ги те за оние што мо же да 
си доз во лат ми то, до де ка оние што не мо жат тоа да си го доз во лат, не ма ат при стап до 
тие сто ки и ус лу ги, ду ри и ако има ат пра во на нив.

Со цел да се по стиг не ус пеш на бор ба про тив ко руп ци ја та, мо ра да се поч не од са ми от 
неј зин из вор, од раз би ра ње то на тоа што ги пот тик ну ва не кои лу ѓе да по ну дат ми то и 
што се слу чу ва со оние што се по вре де ни од ко руп тив но ста на дру ги те. Во таа смис-
ла, мо же да се утвр дат че ти ри по го ле ми ка те го рии на ко руп ци ја:

1 .митотосенуди/барасоцелдаседобиенештоштоносикористилисоцелдасе
избегнатодреденитрошоци,вослучаитекогапонудатананекоистокиилиуслу-
гиемногупомалаодпобарувачкатазатиестокиилиуслуги .

Во овој слу чај, др жа ва та ну ди сто ки или ус лу ги (но, во не до вол ни ко ли чи ни) по це на 
што е зна чи тел но по ни ска од це на та што би се фор ми ра ла на сло бо ден па зар со не о-
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гра ни че на по ну да и по ба ру вач ка. Тоа ги пот тик ну ва не кои лу ѓе да по ну дат ми то со 
цел да до би јат сто ки или ус лу ги по суб вен ци о ни ра ни (по ни ски) це ни.

На при мер, под ми ту ва ње то на служ бе ни ци те се вр ши со цел да се из бег нат не кои да-
вач ки или да се стек не не кое пра во „пред да се дој де на ред“ (на при мер, за до би ва ње 
доз во ла без че ка ње). Кол ку што се по стро ги и пос ло же ни про пи си те, тол ку е по го-
ле ма сло бо да та на од лу чу ва ње на др жав ни те служ бе ни ци и по го ле ма е мож но ста за 
ко руп ци ја.

Ка ко друг при мер, не кои прет при ја ти ја мо же да ги сме та ат да но ци те и ца ри ни те ка ко 
тро шок и да се оби дат да ги на ма лат со да ва ње ми то. Кол ку што по ве ќе се по ја ву ва 
овој вид ко руп ци ја, тол ку по мал ку фон до ви ќе при би ра др жа ва та во вид на да но ци и 
ца ри ни и не ед на кво ста во по дел ба та на то ва рот на ода но чу ва ње то ста ну ва сè по го-
ле ма. Се слу чу ва по бо га ти те по е дин ци и прет при ја ти ја што има ат до бри „вр ски“ со 
др жав на та ад ми ни стра ци ја да пла ќа ат по мал ку да но ци и ца ри ни откол ку што тре ба 
што во ди кон пре нос на то ва рот за ода но чу ва ње на по си ро маш ни те лу ѓе и прет при-
ја ти ја, ко и што не ма ат „кон та кти“ во др жав на та ад ми ни стра ци ја. Тоа мо же да до ве де 
до не до вол но фи нан си ра ње на др жав ни от бу џет, та ка што го лем број јав ни уста но ви 
(обра зов ни от си стем, здрав стве на та за шти та и дру ги) мо же да по ну дат по мал ку ус лу-
ги со пос лаб ква ли тет откол ку што би тре ба ло. 

2 .митотосенуди/барасоцелдаседобиенештоштоносикористилисоцелда
сеизбегнатодреденитрошоци,дуриивослучаикоганеманедостигодстокиили
услуги .

Во овој слу чај, се оста ва на др жав ни те служ бе ни ци или ад ми ни стра ци ја та да од лу чат 
да ли да ос тва рат ко рист или не. Та кви те ко ри сти вклу чу ва ат на ма лу ва ње на да но-
ци те, из бег ну ва ње на ца рин ски те да вач ки и ца рин ски те про пи си, из да ва ње ли цен ци 
или дру ги доз во ли на ли ца што се сме та ат за „ква ли фи ку ва ни“ за тоа. Исто то мо же 
да се при ме ни и при вра бо ту ва ње др жав ни слу бе ни ци или „прог ле ду ва ње низ пр сти“ 
(ло ка лен израз за при страс ност) што се од не су ва за по чи ту ва ње то на стан дар ди те за 
за шти та при ра бо та.

3 .митотосенуди/баранезарадиостварувањеодреденакорист,тукузарадиус-
лугаштоносинекомукористилиизбегнувањеодреденитрошоци,какоштоедо-
бивањенавременауслугаилидобивањедоверливиинформации„одвнатрешни
лица“ .

Во овој слу чај, ми то то мо же да се ну ди или ба ра за ра ди се ле ктив но на ма лу ва ње на 
не оп ход на та „би ро кра ти ја“ или за на ма лу ва ње на не из вес но ста да ли доз во ла та ќе би-
де из да де на или за ос тва ру ва ње по по вол ни за врш ни сме тки за ра ди при та ју ва ње да-
нок итн.

4 .митотосенуди/барасоцелдасеспречидругилицадаостваратодреденако-
ристилидасепредизвикааттрошоцинатретастрана .

На при мер, мо же да се слу чи по е ди нец или прет при ја тие да ба ра од др жа вен служ-
бе ник да на мет не одре де ни стро ги нор ми, ко и што во о би ча е но не се на мет ну ва ат, на 
кон ку рен ци ја та или да не из да де доз во ла од го ле ма важ ност за де лов но то ра бо те ње 
на кон ку рен тот.
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По се бен проб лем е ко руп ци ја та што се ја ву ва ка ко пос ле ди ца на ор га ни зи ра ни от кри-
ми нал. Ор га ни зи ра ни от кри ми нал ги под ми ту ва по ли ци ја та, по ли ти ча ри те и судс тво-
то со цел да „за ми жат“ пред нив ни те де ла.  Др жав ни те служ бе ни ци се со о чу ва ат со 
ни ско ни во на ри зик да би дат откри е ни од стра на на ли ца та што ги под ми ти ле, до де ка 
ни во то на не за кон ски за ра бо те ни от при ход мо же да би де ви со ко. Ин фил тра ци ја та на 
ор га ни зи ра ни от кри ми нал во др жав ни те ин сти ту ции е мож не рас про стра не та, осо-
бе но во зем ји те во тран зи ци ја. Спо ред тоа, ни во то на за кон ски стран ски ди рект ни 
ин ве сти ции е ре ла тив но ни ско и ин ве сти ци и те што не се рам но мер но рас пре де ле ни, 
де лум но по ра ди ни во то на ко руп ци ја, ко е што пак за ви си од си ла та на др жа ва та и при-
ват ни те уста но ви.

Ем пи ри ски те сту дии по ка жу ва ат де ка ви со ко то ни во на ко руп ци ја, всуш ност, ги пот-
тик ну ва др жав ни те ин ве сти ции, до де ка исто вре ме но ги на ма лу ва при ват ни те ин ве-
сти ции – без раз ли ка да ли се ра бо ти за до маш ни или стран ски ин ве сти то ри. Ко руп-
ци ја та не са мо што ги бло ки ра стран ски те ин ве сти ции, ту ку и во го ле ма ме ра ги за ба-
ву ва по ли тич ки те и еко ном ски те ре фор ми во зем ји те во тран зи ци ја.

„Синдромназаболеноопшество“–СтудијанаслучајвоСрбија,
2000-2002година

Во пр ва та по ло ви на на март 2000 го ди на, бе ше спро ве де на ан ке та на 1619 ли ца 
од стра на на Цен та рот за истра жу ва ње ал тер на ти ви, за ра ди утвр ду ва ње на јав но то 
мис ле ње за ко руп ци ја та. Истра жу ва ње то бе ше на со че но кон т.н. ма ла или „сит на“ 
ко руп ци ја, нас пре ма „круп на та ко руп ци ја“, иа ко раз гра ни чу ва ње то не е се ко гаш 
јас но и до бро де фи ни ра но.
Бе ше утвр де но де ка се кој пет ти гра ѓа нин (21 %) се на шол во си ту а ци ја да му би де 
по ба ра но ми то за одре де на ус лу га. Од нив, се кој трет из ја ви де ка се на шол во та ква 
си ту а ци ја при по се та на до ктор; на се кој пет ти му би ло по ба ра но ми то при вра бо-
ту ва ње; на се кој сед ми му би ло по ба ра но ми то ко га тре ба ло да пла ти каз на (обич но 
по ма ла каз на за ко ја што не се из да ва бе ле шка); и на се кој де сет ти му би ло по ба ра но 
ми то за ца ри ни и раз ни ко му нал ни и дру ги доз во ли. 
доколкувредностанаовиеподатоцисеприменинацелотополнолетнонаселе-
ниевоСрбија,ќесеизведезаклучокдекаоколу1 .300 .000сенашлевоситуаци-
јадаимбидепобараномито .
Од сту ди ја та се из ве де и ин фор ма ци ја та де ка 50% од ис пи та ни те ли ца твр дат де ка 
поз на ва ат ли ца на ко и што им би ло по ба ра но ми то. По втор но, здрав стве на та за шти-
та е број еден на спи со кот за ко руп ци ја (во 19% од слу ча и те), по тоа сле ди вра бо ту-
ва њетп (11%), ко му нал ни те и дру ги доз во ли (6%) и ми то да де но на на став ни ци и 
про фе со ри (4%).

Мо же ду ри да се зак лу чи де ка т.н. сит на ко руп ци ја „пре тво ре на“ од со ци јал но не-
по жел на со стој ба во во о би ча е на, не што што де нес ре чи си се сме та за дел од во о би-
ча е но то од не су ва ње. Неј зи на та по ја ва, ка ко и мно гу дру ги по ја ви што про из ле гу-
ва ат од со ци јал на та па то ло ги ја, е во фа за да ста не оби чај. Тоа е уште еден симп том 
што ја по твр ду ва ди јаг но за та на „за бо ле но оп штес тво“.
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Ко руп ци ја та е глав на та гри жа на Европ ска та уни ја, ка ко за те ков ни те зем ји-член ки 
и зем ји-кан ди да тки, та ка и за или би тре ба ло да би де и за зем ји те-ас пи ран тки. Еден 
из ве штај4 на Европ ска та ко ми си ја вклу чу ва пре по ра ки за зем ји те-кан ди да тки да во ве-
дат за кон ски каз ни за ко руп ци ја та, т.е. да из го тват ан ти ко руп ци ски за ко ни. Во по ве-
ќе то од 10-те но ви зем ји-член ки на ЕУ, се пре зе ма ат не кол ку че ко ри во таа на со ка.

 до не се ни се за ко ни за јав на та ад ми ни стра ци ја, со ко и што се ре гу ли ра ат по стап ки-•	
те за вра бо ту ва ње, уна пре ду ва ње и за ме на на др жав ни те служ бе ни ци;
 во ве де ни се ин сти ту ции и ме ха низ ми за под не су ва ње жал би; и •	
 до не се ни се за ко ни за су дир на ин те ре си, ка ко и ко де кси за етич ко од не су ва ње.•	

a.Корупцијатаинејзинитеврскисопрофесијата
Отка ко ќе се вос по ста ви и ќе би де то ле ри ра но од стра на на оп штес тво то, под ми ту ва-
ње то сè по че сто се при ме ну ва и нав ле гу ва во пра ви ла та на „нор мал но то“ од не су ва ње 
во не нор мал ни окол но сти. Лу ѓе то поч ну ва ат да ги по чи ту ва ат пра ви ла та, без ог лед 
на нив ни от мо ра лен ко декс. Зе мај ќи ги пред вид ре ла тив но за че сте ни те, во о би ча е ни и 
кон крет ни слу чаи на ко руп ци ја (под ми ту ва ње) и со ци јал на та то ле ран ци ја за та кви те 
слу чаи, лу ѓе то поч ну ва ат да ве ру ва ат де ка ко руп ци ја та е се при сут на, во си те об ла сти 
на со ци јал но то жи ве е ње, де ка е сил на. По на та му, се чи ни де ка лич на та вклу че ност во 
бор ба та про тив оваа по ја ва е не е фи кас на. 

Ако ги сле ди ме го рес по ме на ти те по да то ци за Ср би ја, се чи ни де ка ве ру ва ње то на 
јав но ста де ка по тен ци ја лот за ко руп ци ја е при су тен пра ктич но во си те актив но сти, 
т.е. во си те об ла сти на со ци јал но то жи ве е ње – иа ко не во ист обем, е ши ро ко рас про-
стра не то. Спо ред го ре на ве де на та сту ди ја, ца рин ска та служ ба се на о ѓа на пр во ме сто 
по обе мот на ко руп ци ја, вто ри се по ви со ки те ни воа на др жав на та ад ми ни стра ци ја, 
до де ка здрав стве на та за шти та е на тре то ме сто. По тоа сле дат оста на ти те др жав ни 
служ би ка ко што се по ли ци ја та, оп штин ски те служ би, ре пуб лич ки те служ би, ад ми-
ни стра ци ја та во пра во судс тво то и прет при ја ти ја та во оп штес тве на сопс тве ност. Деј-
но сти со ре ла тив но по ни зок (но, се пак би тен) сте пен на ко руп ци ја се учи ли шта та и 
уни вер зи те ти те и при ват ни те прет при ја ти ја.     

Истра жу ва ње то во Ср би ја по ка жу ва де ка ре дос ле дот на нај ко рум пи ра ни те про фе сии, 
утвр ден од ис пи та ни те ли ца, е ка ко што сле ду ва:      

Служ бе ни ци од по ви со ки те ни воа на др жав на та ад ми ни стра ци ја (28 %)•	
До кто ри (16 %) •	
Ца ри ни ци (12 %) •	
Ра ко во ди те ли на прет при ја ти ја во др жав на и оп штес тве на сопс тве ност (9 %) •	
По ли цај ци (7 %)•	
Сопс тстве ни ци на при ват ни прет при ја ти ја (5 %) •	
Служ бе ни ци во оп штин ски те и ре пуб лич ки те служ би (4 %)•	
Су дии (3 %) •	
На став ни ци, про фе со ри (1 %). •	

4 Следење на процесот на пристапување кон ЕУ: Корупција и политика за антикорупција. Извештаи на ЕУ за 
следењето и препораки, 2002 година. Достапно од: http://www.eumap.org/reports/2002/corruption
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Што се од не су ва до ко руп ци ја та и ми то то што се пла ќа на др жав ни те служ бе ни ци, 
да ва ње то и зе ма ње то ми то се сме та ат за се ри оз ни мо рал ни пре кр шо ци – око лу три 
че твр ти ни од ис пи та ни ци те не ги оправ ду ва ат, а по ве ќе од по ло ви на из ја ви ле де ка 
та кви те де ла не мо же во ни кој слу чај да се оправ да ат. Спо ред тоа, по стои оп што при-
фа те но ве ру ва ње де ка ко руп ци ја та во су шти на е не при фат ли ва актив ност.

Ме ѓу тоа, по ве ќе од ед на пет ти на од ис пи та ни ци те из ја ви ле де ка та кви те де ла мо же да 
се оправ да ат до кол ку не по сто јат дру ги на чи ни за ос тва ру ва ње на не ко ја лич на цел. 
Се чи ни де ка во слу ча и те ко га прин ци пи те се су дру ва ат со лич ни те ин те ре си, под го-
тве но ста за то ле ри ра ње на под ми ту ва ње то зна чи тел но се зго ле му ва. 

Од не су ва ње то што гра ѓа ни те мош не го то ле ри ра ат е ко ри сте ње то „вр ски“ и поз нанс-
тва за ос тва ру ва ње лич ни це ли - 54 % од ис пи та ни ци те го оправ ду ва ат тоа, а са мо 
ед на пет ти на го отфр ла ат ва кво то ко ри сте ње на „при ви ле ги ран ста тус“. Та ква та пра-
кти ка на „раз ме на на ус лу ги“ ме ѓу по е дин ци те што се род ни ни или во не кое бли ско 
сродс тво, де лум но се по вр зу ва со тра ди ци о нал ни те мо рал ни вред но сти (ка де што ду-
ри мо же да се сме та и за за дол жи тел на). Ме ѓу тоа, ја гу би под др шка та во оп штес тва та 
што се од ли ку ва ат со бр зо оси ро ма шу ва ње, ка де што ус лу ги те за чле но ви те на се-
мејс тво то ста ну ва ат ус лу ги со це на, ка ко и си те дру ги. 

Под ми ту ва ње то и ко руп ци ја та се пре тво ре ни во се при сут ни по ја ви што по сто јат ду ри 
и кај мо дер ни те и ци ви ли зи ра ни оп штес тва и на ро ди. „Па ра та бу ши ка де што бу ши-
ли ца та не са ка“. Оваа срп ска по го вор ка е до каз за по сто е ње то под ми ту ва ње и ја по-
твр ду ва за гри же но ста де ка те шко е иста та да се от стра ни. 

б.Борбапротивкорупцијата–националнитемеркипостојат
Бор ба та про тив ко руп ци ја та тре ба да се стру кту и ра на тој на чин што си те ќе има ат 
ко рист до кол ку се на ма ли ми то то и исто вре ме но да се зго ле ми се кој ри зик (тро шок) 
за пот тик ну ва чи те на ми то то. Проб ле мот се по ја ву ва ко га мо ќта за од лу чу ва ње за рас-
пре дел ба та на де фи ци тар ни те ре сур си и за тро шо ци те што се на мет ну ва ат на прет-
при ја ти ја та и гра ѓа ни те е ста ве на во ра це те на др жав ни те служ бе ни ци, на тој на чин 
тие ста ну ва ат ран ли ви кон иску ше ни е то што мо же да се по ја ви по ра ди не до стиг на 
ре сур си.  Ан ти ко руп ци ска та ре фор ма во тој слу чај тре ба да вклу чу ва елиминирање
илинамалувањенадржавнитеполитикиилипрограмиштоможедадоведатдо
појаванакорупција . На при мер, во об ла сти те ка де што по стои ре жим на из да ва ње 
доз во ли за увоз и из воз или во об ла сти те ка де што це ни те се одр жу ва ат под па зар но то 
ни во.  Уки ни ва ње то на ре стрик ци и те во овие об ла сти мо же да до ве де до ели ми на ци ја 
на ко ре ни те на ко руп ци ја та. Пре ки ну ва ње то на про гра ми те на пра ктич на та ко руп ци ја 
ука жу ва де ка уки ну ва ње то е единс тве ни от ефе кти вен на чин за суз би ва ње на ко руп-
ци ја та, би деј ќи тие че сто би ле во ве ду ва ни за да им овоз мо жат збо га ту ва ње на по ви-
со ки те служ бе ни ци.

Ме ѓу тоа, до кол ку др жа ва та во одре де ни су штин ски об ла сти, ка ко што се обра зо ва ни-
е то и здрав стве на та за шти та, ре а ги ра про тив ко руп ци ја та и не е фе ктив но то тро ше ње 
на ре сур си те пре ку на ма лу ва ње на по чет но пред ви де ни те су ми на средс тва и не пра ви 
ни што за да ги ре фор ми ра фон до ви те, не до сти гот на ре сур си мо же да до ве де ду ри и 
до по го ле ма ко руп ци ја. Исто та ка, до кол ку на ма лу ва ње то на фон до ви те е прос ле де но 
со уна пре ду ва ње на по сто еч ки те др жав ни служ бе ни ци (над леж ни за кон тро ла и над-
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зор), тие мо же да ја ко ри стат но ва та по о теж на та си ту а ци ја за да из ну дат и по ви со ко 
ми то. Сле ди де ка прет при ја ти ја та во за вис ност од др жав ни те ра бо ти и тен де ри мо же 
да ја иско ри стат нив на та моќ (пред сè со зго ле му ва ње на ми то то) за да се оби дат да го 
из бег нат на ма лу ва ње то во про гра ми те од ко и што за ви сат. Пра кти ка та по ка жу ва де ка 
во слу ча и те ко га др жа ва та по сто ја но нај му ва ед но прет при ја тие во по долг вре мен ски 
пер и од, те шко е да се рас ки не вр ска та ме ѓу нив. По крај ели ми ни ра ње то на та кви те 
про гра ми, др жа ва та мо ра да спро ве де ре фор ми и во оние што се поз на ти ка ко из вор 
на ко руп ци ја, но нив но то по сто е ње е од клуч на важ ност за зем ја та.  На при мер, во об-
ла ста на ода но чу ва ње то, не оп ход но е да се по ед но ста ват по стап ки те и да се соз да де 
ос но ва за јас но де фи ни ра но и транс па рент но прес ме ту ва ње на да но кот. 

Ме ѓу тоа, та кви те мер ки не се ефе ктив ни до кол ку вра бо те ни те во др жав на та ад ми ни-
стра ци ја и вла сти те не се мо ти ви ра ни да ра бо тат ефи кас но и до кол ку не ма ефе ктив ни 
санк ции за из бег ну ва ње то на за кон ски те ба ра ња. воведувањетоназаконскиплаќа-
њаза по бр зо до би ва ње на доз во ли и ус лу ги е уште еден на чин за на ма лу ва ње на ко-
руп ци ја та. На при мер, служ ба та за из да ва ње пат ни ис пра ви на Со е ди не ти те Др жа ви 
во ве де по себ на це на за ит на по стап ка за ли ца та што са ка ат да до би јат пат на ис пра ва 
на тој на чин. Та кви те мер ки по ма га ат во на ма лу ва ње то на ко руп ци ја та и лич но то обо-
га ту ва ње на др жав ни те служ бе ни ци и во ле га ли зи ра ње то на пла ќа ња та со си стем на 
транс па рент но утвр ду ва ње це ни.

Друг ме тод за на ма лу ва ње на по тен ци ја лот за ко руп ци ја е административнатаре-
организацијана со че на кон огра ни чу ва ње на сло бо да та на од лу чу ва ње на др жав ни те 
служ бе ни ци.  Ка ко што е спо ме на то прет ход но, спо соб но ста на др жав ни те служ бе-
ни ци да ба ра ат и до би јат ми то по тек ну ва од ди скре ци о ни те пра ва што им се до де ле-
ни. На при мер, чест слу чај е служ бе ни ци те што се за дол же ни за из да ва ње гра деж ни 
доз во ли да се за дол же ни за одре де на ло ка ци ја или об ласт. Тоа нор мал но до ве ду ва до 
ја сен и до бро стру кту ри ран опе ра ти вен план, но исто та ка, да ва мож ност за ко руп-
ци ја, би деј ќи се кој служ бе ник има „мо но пол“ на „сопс тве на та“ те ри то ри ја. Ме ѓу тоа, 
до кол ку нив ни те мес ни над леж но сти се пок ло пат, кли ен ти те ќе мо же да се обра тат 
кај дру ги те служ бе ни ци, со што ќе се от стра нат ин ди ви ду ал ни те „мо но по ли“ и ќе се 
спре чи мож но ста, др жав ни те служ бе ни ци да ба ра ат по го ле мо ми то. 

Ко руп ци ја та во јав ни те на ба вки е уште ед на штет на по ја ва, не са мо по ра ди за гу ба та 
на средс тва што се пре на со че ни кон при ват ни те сме тки, но исто та ка, по ра ди по тен-
ци ја лот за не со од вет ни и не ква ли тет ни сто ки и ул су ги што мо же да ги до бие др жа ва-
та. За тоа, реформитенасистемотзајавнинабавкитре ба да би де стру кту ри ран на 
тој на чин што ќе ис пол ну ва две це ли: од ед на стра на мо ра да се на ма ли про сто рот за 
ко руп ци ја, а од дру га стра на, на др жав ни те служ бе ни ци тре ба да им се да де до вол-
но фле кси бил ност во про це на та на по ну ди те и во из бо рот во сог лас ност со нив но то 
искус тво и зна е ње.

При ва ти за ци ја та мо же да до ве де до на ма лу ва ње на одре де ни фор ми на ко руп ци ја, 
би деј ќи јав ни от се ктор, ка ко из вор на ко руп ци ја, е на ма лен. Исто вре ме но, про це сот 
на при ва ти за ци ја, сам по се бе, мо же да соз да де но ви по тен ци јал за ко руп ци ја. За тоа, 
при ва ти за ци ја та мо ра да се вр ши на на чин што ќе овоз мо жи учес тво на нај ши рок 
спе ктар на на се ле ни е то, откол ку да се огра ни чи на по ма ла ели та. Приватизацијата
морадабидетранспарентнаијавна, осо бе но ко га ста ну ва збор за про це на на вред-
но ста на прет при ја ти ја та.
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Зем ји те ка де што по сто ел ед но пар ти ски си стем со де це нии, че сто има ат по го ле ми 
проб ле ми во кре и ра ње то про фе си о нал ни јав ни служ би што ќе ги за ме нат нас ле де-
ни те. Ту ка се ја ву ва по тре ба од заштитанадржавнитеслужбенициодполитички
промени,би деј ќи, ако др жав ни те служ бе ни ци зна ат де ка мо же да би дат за ме не ти 
за ед но со вра бо те ни те наз на че ни од по ли тич ка та пар ти ја на власт, тие мо же да го 
„иско ри стат мо мен тот“ и да се збо га тат што е мож но по ве ќе до де ка се на по зи ци ја.

Реформитенајавниотсектортре ба да вклу чу ва ат по сте пе но зго ле му ва ње на пла ти-
те на др жав ни те служ бе ни ци (би деј ќи, ако нив ни те пла ти се ма ли, по го ле ма е ве ро јат-
но ста тие да под лег нат на искуш ни е то на ко руп ци ја та), вра бо ту ва ње ква ли фи ку ва ни 
ли ца и ре фор ми ра ње на јав ни те про гра ми.

II .коРуПцијатаинејзиниотПотенцијалдавлијае
вРзинСПекцијатанатРудот

Го лем број сту дии за ко руп ци ја та во зем ји те во тран зи ци ја по ка жу ва ат де ка таа е 
ши ро ко рас про стра не та, но те шко е да се де фи ни ра ат неј зи ни те точ ни ди мен зии. До-
бро е поз на то де ка ко руп ци ја та по стои во обра зо ва ни е то (при за пи шу ва ње во учи ли-
ште, ис пи ту ва ње на сту ден ти те, ор га ни зи ра ње на те рен ски ек скур зии, из нај му ва ње 
на учи лиш ни те про сто рии...); во здрав стве ни от се ктор (при ме ди цин ски прег ле ди на 
си те ни воа, по ро ду ва ња, на ло зи за ле ку ва ње на дру ги ме ста, опе ра ции...); учес тво на 
тен де ри (из да ва ње ин фор ма ции пред офи ци јал но то об ја ву ва ње на тен де рот, утвр ду-
ва ње не пра вич ни и при страс ни ус ло ви...); во пра во суд ни от си стем, по ли ци ја та итн.

a.Мито–причиниипоследицинаискушението
Раз бир ли во е де ка во та ква сре ди на, ду ри ни инс пе кто ри те на тру дот не се се ко гаш 
иму ни на оби ди те за под ми ту ва ње и си гур но има си ту а ции ка де што тие ба ра ат ми то. 
Во се којд нев на та ра бо та, инс пе кто ри те на тру дот ре дов но се сре ќа ва ат со раз лич ни 
ви до ви на пре кр шо ци за ко и што се пред ви де ни за кон ски каз не ни мер ки. Каз не ни те 
мер ки се се ко гаш од за ед нич ки „ин те рес“ за оние за ко и што се на ме не ти – пред сè за 
ра бо то дав ци те – за оние што ги изре ку ва ат – инс пе кто ри те на тру дот. Ра бо то дав ци те, 
по ра но, мо жеа да оче ку ва ат одре ден сте пен на „фле кси бил ност“ од стра на на инс пе-
кто ри те на тру дот. Не се до стап ни кон крет ни при ме ри за на чи ни те на по стиг ну ва ње 
на та кви те „до го во ри“ од очиг лед ни при чи ни - си те спо год би беа на пра ве ни во си ту-
а ции „еден на еден“, и на оние што беа вклу че ни не им бе ше од ин те рес јав но да ги 
откри јат ин фор ма ци и те. 

Уло га та на инс пе кто рот на тру дот ка ко за штит ник на за ко нот со кој што се ре гу ли ра ат 
ра бот ни те од но си и прав ни от ста тус на вра бо те ни те, ка ко и нив ни те пра ва во об ла ста 
на за шти та та при ра бо та, е те шка и сло же на за да ча. Го лем број инс пе кто ри се со о чу-
ва ат со по те шко тии при вос по ста ву ва ње то рам но те жа ме ѓу спро ве ду ва ње то на про-
пи си те од ед на стра на и обез бе ду ва ње то со ве ти и ин фор ма ции од дру га стра на.

Та кви те ус ло ви соз да ва ат ос но ва за ло ша ра бот на ети ка и ко руп ци ја. По тен ци ја лот 
за ко руп ци ја на инс пе кто ри те на тру дот е спе ци фи чен, пред сè по ра ди при кри е на та 
фор ма во ко ја што се по ја ву ва. По сто јат при ме ри на ди рект но из ну ду ва ње на па ри или 
из ну ду ва ње по да ро ци од стра на на ра бо то дав ци те, но та кви те слу чаи не се нај че сти.
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Прикриенатакорупцијамо же да се по ја ви во фор ма на фа во ри зи ра ње на одре де ни 
прет при ја ти ја ов ла сте ни од стра на на не кои инс пе кто ри на тру дот за спро ве ду ва ње 
актив но сти за за шти та при ра бо та во об ла сти те ка де што има не кол ку прет при ја ти ја 
за за шти та при ра бо та. Ова е при мер на „бла га“ ко руп ци ја, ко ја што на прв пог лед и 
не изг ле да ка ко ко руп ци ја. Во сог лас ност со при ро да та на нив на та ра бо та, инс пе кто-
ри те се во ди ре ктен кон такт со не кол ку ин сти ту ти и прет при ја ти ја за за шти та при 
ра бо та што се од го вор ни за про вер ка и ве ри фи ку ва ње на опре ма та и ма ши ни те што 
се ко ри стат при про из водс тво.  Мо же да се слу чи во те кот на про вер ка та на опре ма та 
инс пе кто рот да му пре по ра ча на ра бо то да ве цот де ка „нај до бри те“ ве ри фи ка ции или 
ве ри фи ка ци и те со „нај ви сок ква ли тет“ ги вр ши одре ден ин сти тут. Со цел да не би де 
прем но гу очиг лед но, инс пе кто рот ќе му да де на ра бо то да ве цот нај ве ро јат но и ими ња 
на не кол ку дру ги служ би за за шти та при ра бо та ко и што се, исто та ка, ком пе тент ни за 
ра бо та та. На ра бо то да ве цот му е да ден одре ден „из бор“, но исто та ка, и пре по ра ка да 
го при фа ти оној со нај ни ска це на. Ме ѓу тоа, нај че сто се слу чу ва оста на ти те служ би да 
има ат по ви со ки це ни од пре по ра ча на та. Се ра бо ти за на мер на пре по ра ка на одре де-
на уста но ва, ко ја што од на пред се сог ла си ла да обез бе ди одре де на про тив ус лу га или 
про цент од па ри те за инс пе кто рот на тру дот што му ис пра тил кли ент. Во отсус тво на 
за ко но дав ство што ги ре гу ли ра ус лу ги те на уста но ви те и прет при ја ти ја та за за шти-
та при ра бо та (во овој кон текст, ми ни мал ни те та ри фи за ус лу ги те во го ле ма ме ра ќе 
при до не се кон ели ми ни ра ње на иску ше ни е то) ва кви от вид на при кри е на ко руп ци ја ќе 
оста не по тен ци јал но во о би ча е на пра кти ка.

Слич но, при ват ни от ин те рес на инс пе кто рот или не го ва та или неј зи на та вр ска со 
одре де на уста ну ва се по ка жу ва ко га инс пе кто рот ќе му на ре ди на ра бо то да ве цот да 
при ме ни одре де ни мер ки за за шти та при ра бо та, ко и што не се не оп ход ни. Во овој 
слу чај ра бо то да ве цот ќе би де вра тен да ја за вр ши ра бо та та со по мош на „пре по ра-
ча на“ уста но ва, врз ос но ва на исти от прин цип ка ко и во прет ход ни от слу чај. Дру га 
фор ма на ис пра ќа ње на ра бо то дав ци те на „ви стин ска та“ адре са е ко га инс пе кто рот ќе 
му пре по ра ча на ра бо то да ве цот да из бе ре одре ден про из во ди тел или про да вач на не-
ко ја опре ма или ма те ри ја ли. Опре ма та на ба ве на од та ков „пре по ра чан“ из бор до би ва 
„по се бен трет ман“ и на ра бо то да ве цот му се га ран ти ра де ка не ма да би де под ло жен 
на по себ ни мер ки. За ва кви от вид не со вес но по ста пу ва ње, инс пе кто ри те оче ку ва ат 
ма ла фи нан си ска до би вка.

При кри е на та до би вка мо же, исто та ка, да се по ја ви во пог лед на за кон ска та об вр ска 
на ра бо то да ве цот да по се ду ва „нор ма ти вен акт“ за прет при ја ти е то. Во овој слу чај, 
инс пе кто рот ќе го ис пра ти ра бо то да ве цот кај не кој што мо же да го из го тви нор ма тив-
ни от акт спо ред не го ви те или неј зи ни те по тре би. Овие ли ца, нај че сто, се поз на ни ци 
или род ни ни на инс пе кто ри те и че сто се слу чу ва са ми те инс пе кто ри да пред ло жат тие 
да ги из го тват нор ма тив ни те акти за одре ден на до ме сток. Фа ктот де ка ра бо то дав ци те 
пла ќа ат еден вид ми то за из да ва ње на та кви те акти/до ку мен ти, нор мал но зна чи де-
ка та кви те до ку мен ти не ма да под ле жат на ка ква би ло пос ле до ва тел на кон тро ла, т.е. 
кли ен тот на тој на чин ќе ибег не ка кви би ло каз ни или каз не ни мер ки. 

Та кви те ма ни пу ли ра ња се ед вај за бе леж ли ви и во отсус тво на ди рект ни жал би, ма ла е 
ве ро јат но ста да се ба ра ат до ка зи за та кво то не со вес но по ста пу ва ње и да се нај де ја сен 
до каз за овие фор ми на при кри е на ко руп ци ја.
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типичнитеформинакорупцијавклу чу ва ат прифаќањемалиподароциод про из-
вод на та ли ни ја на ра бо то да ве цот, во те кот на по се та та од стра на на инс пе ктор. Исто 
та ка, мо же да се слу чи инс пе кто рот, ед но став но, да зе ме не кол ку пред ме ти од про-
дав ни ца во сопс тве ност на при ват ни ра бо то дав ци, под из го вор де ка пред ме ти те ќе 
би дат пла те ни не кол ку де на по доц на. Пре мол че но то одо бру ва ње од стра на на ра бо-
то да ве цот ука жу ва на „за ем но раз би ра ње“ де ка пред ме ти те ни ко гаш не ма да би дат 
пла те ни, при што ра бо то да ве цот ку пу ва при ви ле ги ра на по зи ци ја или ќе би де по ште-
ден од каз на, ду ри и во слу ча и те ко га тре ба да му/и би де изре че на каз не на мер ка. 

Причиниипоследицинаприкриенатакорупција:
студијанаслучајодСрбија

Еден та ков слу чај на при кри е на ко руп ци ја (при фа ќа ње ма ли по да ро ци или зе ма-
ње пред ме ти од про дав ни ца) бе ше откри ен во Ср би ја и про тив инс пе кто рот бе ше 
под не се на кри вич на при ја ва. Инс пе кто рот бе ше сус пен ди ран до кра јот на суд ски-
от про цес и отка ко бе ше изре че на суд ска та пре су да, инс пе кто рот бе ше от пу штен. 
Всуш ност, во Ср би ја во пер и о дот 2003-2005 го ди на, има ше два на е сет та кви жал би 
про тив инс пе кто ри. Жал би те беа на со че ни кон по е ди неч ни инс пе кто ри и ра ко во-
ди те ли те на пет об лас ни служ би на Се кто рот за инс пек ци ја на тру дот. 
Беа при ме ни уште не кол ку дру ги жал би што се од не су ваа на ра бо та та на но во наз-
на че ни те об лас ни ра ко во ди те ли, наз на че ни по по ли тич ки те про ме ни во рам ки те на 
СИТ. Жал би те, пред сè, го истак ну ваа лошиотодносконклиентите, глав но ра бо-
то дав ци те и син ди ка ти те, кој што бе ше опи шан ка ко „на мет лив, груб и аро ган тен“. 
Кли ен ти те се жа леа де ка овие инс пе кто ри не зас лу жу ва ат ов ла сту ва ње и по чит би-
деј ќи ја пре кр шу ва ат служ бе на та долж ност и се од не су ва ат ка ко „гос по да ри“. Тоа 
осо бе но се од не су ва ше на слу ча јот со актив но сти те на син ди ка ти те, ка де што инс-
пе кто ри те отво ре но се ме шаа во над леж но сти те на син ди ка ти те. Се ко ја жал ба бе ше 
по е ди неч но разг ле да на и про а на ли зи ра на.
При чи ни те за та кво то од не су ва ње на овие инс пе кто ри (и по тен ци јал но на си те) 
мо же да се нај дат, пред сè, во нив ни от про фе си о на лен жи вот. Ре ла тив но ни ски-
те пла ти, не ре ше но то стан бе но пра ша ње, ра бот но ме сто из ло же но на си те ви до ви 
стрес (има слу чаи на фи зич ко на силс тво во те кот на инс пек ци ски те по се ти или 
во про сто ри и те на сопс тве ни ци те на прет при ја ти е то) до ве ду ва ат до обид за лич на 
„ком пен за ци ја“ и по до бру ва ње на фи нан си ска та со стој ба на са ми те инс пе кто ри. 
Оправ ду ва ње то на ли ца та вме ша ни во ва ков вид актив ност бе ше де ка Вла да та е 
„ви нов на“ што не обез бе ду ва со од вет ни пла ти или де ка „и дру ги те го пра ват тоа“, 
„спо соб но ста и зна е ње то се пла ќа“ итн. 
Ме ѓу тоа, мо ра да се истак не, де ка по крај овие слу чаи, исто та ка, по сто јат по зи тив-
ни слу чаи, ка де што кли ен ти те во пис ме на фор ма им се заб ла го да ру ва ат на инс пе-
кто ри те на тру дот и ја фа лат нив на та ра бо та и со од вет но од не су ва ње.
Зе мај ќи го пред вид фа ктот де ка во Ср би ја 380 инс пе кто ри на тру дот, во пер и о дот 
2003-2005 го ди на, спро ве доа 226.161 инс пек ци ски по се ти, од кои 205.177 беа по-
се ти во пог лед на ра бот ни те од но си, а 20.984 во пог лед на за шти та та при ра бо та, 
бро јот на жал би за ра бо та та на инс пе кто ри те е всуш ност мно гу мал, око лу три 
про цен ти од вкуп ни от број на инс пе кто ри на тру дот во зем ја та. Ме ѓу тоа, се пак три 
про цен ти е прем но гу.
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Не кои ра бо то дав ци ду ри и ги охра бру ва ат та кви те ста во ви и од не су ва ње со тоа што 
при фа ќа ат да пла тат по мал ку па ри во вид на па рич ни каз ни или во по до бру ва ња са мо 
да се „ос ло бо дат“ од инс пек ци ски те по се ти, не раз мис лу вај ќи за пос ле ди ци те. Тие 
не ни раз мис лу ва ат за фа ктот де ка спро ве ду ва ње то на на мет на ти те мер ки е важ но за 
це ло то оп штес тво – тие се на со че ни единс тве но кон из бег ну ва ње на каз не ни те мер-
ки.  Инс пе кто ри те од се ко гаш има ле пра во да ги каз нат ра бо то дав ци те што не ра бо тат 
во сог лас ност со за ко нот, ду ри и да им ја за тво рат про из вод на та ли ни ја без ни ка ква 
мож ност за жал ба. Ка ко на чин за за до во лу ва ње на ин те ре си те на две те стра ни е при-
фа те но ми то то, глав но пре ку ну де ње/ба ра ње по да ро ци или па ри или из на о ѓа ње „раз-
лич ни“ на чи ни за ре ша ва ње на „проб ле мот“.

б. Меркизапромовирањенаетичкотооднесувањенаинспекторитенатрудот
До кол ку инс пе кто ри те на тру дот се со о чат со иску ше ни е то за зло у по тре ба на служ-
бе на та долж ност, тре ба да по сто јат ме ха низ ми за да ја спре чат по ја ва та на та кви пра-
кти ки. Во не до стиг на по го ле ми ре фор ми на јав на та ад ми ни стра ци ја, ка ко што е утвр-
де но по го ре, по сто јат одре де ни мер ки што мо же да се од не су ва ат на са ми те служ би 
за инс пек ци ја на тру дот.

Тие се дви жат од ед но став ни, ка ко на при мер воспоставувањерегистарвосекое
претпријатие, со цел инс пе кто ри те да се при ја ват и да оста ват ин фор ма ции за кон-
такт во ма тич на та кан це ла ри ја ко га се во инс пек ци ја на про сто рии. На тој на чин, инс-
пе кто ри те што вр шат „не о фи ци јал ни“ по се ти ќе би дат ефе ктив но зап ла ше ни. 

Дру га мер ка е вос по ста ву ва ње то пра ктич на и спроведливавнатрешнаревизијаи
системзаконтролаво рам ки те на инс пе кто ра тот со цел да се иден ти фу ку ва ат сла бо-
сти те и по тен ци јал но проб ле ма тич ни те об ла сти пред тие да пре диз ви ка ат по го ле ми 
проб ле ми. Ту ка спа ѓа разг ле ду ва ње на про пи си те за труд што прет ста ву ва ат ос но ва 
за инс пек ции и решавањеназаконскитедупкии не јас но тии што се нај че сто при-
чи на за из ну ду ва ње или ми то.

воспоставувањетотристранагрупазадијалогшто ќе вклу чу ва прет став ни ци на 
инс пе кто ра тот и инс пе кто ри, ка ко и де лов ни лу ѓе и ор га ни за ции на ра бо то дав ци и ор-
га ни за ции на ра бот ни ци ќе овоз мо жи иден ти фи ку ва ње на сла би те точ ки во про це сот 
на инс пек ци ја и из на о ѓа ње пра ктич ни мер ки за нив но ре ша ва ње.

Инс пе кто ра ти те мо же, исто та ка, да из го тват кодексзаетичкооднесување,кон кој 
ќе се при др жу ва це ли от стру чен ка дар во инс пе кто ра тот, вклу чи тел но и инс пе кто ри-
те. Дел од та кви от Ко декс ќе тре ба јас но да се од не су ва на зна че ње то на „су дир на 
ин те ре си“, ка ко и на ме ха низ ми те за не го во из бег ну ва ње (по ста ву ва ње здра во рас то-
ја ние ме ѓу инс пе кто рот и та кви те си ту а ции). Та кви от про цес вклу чу ва обу ка за Ко-
де ксот и не го во при фа ќа ње, утвр де ни каз ни за пре кр шу ва ње на Ко де ксот, ме ха низ ми 
за под не су ва ње жал би за гра ѓа ни те (осо бе но ра бо то дав ци и ра бот ни ци) и при ја ву ва-
ње пре кр шо ци од стра на на дру ги те инс пе кто ри. Та ков ме ха ни зам би мо жел да би де 
етичкаслужбаворамкитенаинспекторатот,со над леж ност да спро ве ду ва истра-
ги и да пре зе ма мер ки про тив пре кр ши те ли те, и до кол ку е не оп ход но да се обра ти до 
Јав но то об ви ни телс тво. 
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в.Кодексзаетичкооднесување
Ко де ксот на про фе си о нал на ети ка прет ста ву ва средс тво за вос по ста ву ва ње јас ни и 
етич ки па ра ме три за ре гу ли ра ње на од не су ва ње то на вра бо те ни те во рам ки те на одре-
де на про фе си ја. чесноста,правдатаичовечностасоз да ва ат мо рал на ос но ва, ко ја-
што за ед но со за ем ни те од но си во рам ки те на про фе си ја та вос по ста ву ва ат те ме ли 
на ети ка та. Би деј ќи вр ски те ме ѓу про фе си о нал ни от став и етич ко то од не су ва ње се 
цвр сти, не воз мож но е да по стои про фе си ја без ети ка, ни ту пак ети ка без про фе си о-
на ли зам.

По сто јат не кол ку при чи ни за из го тву ва ње Ко декс за етич ко од не су ва ње на инс пе кто-
ри те на тру дот, а тоа е, пред сè, по тре ба та за ефе ктив но спра ву ва ње со по тен ци јал на та 
ко руп ци ја. Еден е по до бро то пре поз на ва ње на сло же ни те и по не ко гаш кон ку рент ни 
од го вор но сти на инс пе кто ри те кон ра бо ти ци те, ра бо то дав ци те, нив на та сопс тве на хи е-
рар хи ја и дру ги те ор га ни, ка ко што се ор га ни те за со ци јал на без бед ност и пра во суд ни те 
вла сти. Друг фа ктор е трен дот кон мул ти дис цип ли нар ност, ко ја што по драз би ра вклу-
че ност на екс пер ти од дру ги про фе сии во раз лич ни инс пек ци ски служ би или ба рем со 
раз лич на обу ка (ед но шал тер ски си стем во инс пек ци ја та што се пот пи ра на оп шти инс-
пе кто ри под др жа ни од екс пер ти). Исто та ка, по стои по тре ба од приз на ва ње на уло га та 
и од го вор но сти те на дру ги те струч ња ци и со ци јал ни те парт не ри, ка ко и по е ди неч ни те 
ра бо то дав ци и ра бот ни ци во по до бру ва ње то на ра бот ни те од но си и сло же ни те од но си 
ме ѓу за сег на ти те стра ни. Се то тоа ба ра јас но при др жу ва ње кон ети ка та на инс пек ци ја та 
на тру дот и стан дар ди те во нив но то про фе си о нал но од не су ва ње.

Етич ки от ко декс е друг на чин на ра ко во де ње во спро ве ду ва ње то на пра кти ка та на 
инс пек ци ја та на тру дот. Та кви от ко декс тре ба да би де ди на ми чен до ку мент – не тре ба 
да би де огра ни чу вач ки во сво јот оп сег, ни ту пак да ста не по сто јан до ку мент, кој што 
ќе би де от по рен на про ме ни те што мо же да се слу чу ва ат со те кот на вре ме то. Уште на 
са ми от по че ток, се кој Ко декс за етич ко од не су ва ње тре ба да се освр ну ва на ве ќе вос-
по ста ве ни те еле мен ти што се утвр де ни од стра на на ко ми те тот „Но лан“5 од Обе ди не-
то то Кралс тво во пог лед на стан дар ди те што се при ме ну ва ат кај јав ни те служ бе ни ци. 
Тие прет ста ву ва ат ос но ва, оп шти прин ци пи што мо же да би дат вмет на ти во кој би ло 
Ко декс за про фе си онл но од не су ва ње:

непристрасност:•	  Јав ни те служ бе ни ци тре ба да но сат од лу ки што го за до во лу ва-
ат единс тве но јав ни от ин те рес. Тие не тре ба да го пра ват тоа са мо за да стек нат 
фи на ни ска или дру га ма те ри јал на ко рист за нив, нив но то се мејс тво или нив ни те 
при ја те ли. 
интегритет:•	  Јав ни те служ бе ни ци не тре ба да пре зе ма ат ка ква би ло фи нан си ска 
или дру га об вр ска кон над во реш ни по е дин ци или ор га ни за ции што мо же да има ат 
вли ја ние врз нив при из вр шу ва ње то на нив ни те служ бе ни долж но сти. 
објективност:•	  При вр ше ње то на јав ни те ра бо ти, вклу чу вај ќи вра бо ту ва ње, до де-
лу ва ње до го во ри или пре по ра чу ва ње по е дин ци за на гра ди или на до ме сто ци, јав-
ни те служ бе ни ци тре ба да пра ват из бор по зас лу га. 
отчетност:•	  Јав ни те служ бе ни ци да ва ат от чет за нив ни те од лу ки и по стап ки пред 
јав но ста и мо ра да се под ло жат на ана ли за со од вет на за нив на та служ ба. 

5 Стандарди во јавниот живот. Прв извештај на Комисијата за стандарди во јавниот живот.  
      http://www.archive.official-documents.co.uk/cm28/2850/285002.pdf
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отвореност:•	  Јав ни те служ бе ни ци тре ба да би дат што е мож но по транс па рент ни 
при до не су ва ње то од лу ки и пре зе ма ње то мер ки. Тие тре ба да ги на ве дат при чи ни-
те за нив ни те од лу ки и да ги огра ни чат ин фор ма ци и те са мо ко га тоа е во ин те рес 
на по ши ро ка та јав ност. 
чесност:•	  Јав ни те служ бе ни ци има ат долж ност да ги при ја ват при ват ни те ин те ре си 
по вр за ни со нив ни те јав ни долж но сти и да пре зе мат че ко ри за ре ша ва ње на ка ков 
би ло су дир што мо же да се по ја ви, при тоа шти теј ќи го јав ни от ин те рес. 
водство:•	  Јав ни те служ бе ни ци тре ба да ги про мо ви ра ат и под др жу ва ат овие прин-
ци пи со водс тво и при мер.

Струч ња ци те, вклу чу вај ќи ги и инс пе кто ри те на тру дот, не тре ба да го при фа тат Ко-
де ксот за етич ко од не су ва ње ка ко па си вен до ку мент, ту ку ка ко гру па на ди на мич ки 
прин ци пи што го ра ко во дат нив но то од не су ва ње. Нив на долж ност е да ја вр шат про-
фе си ја та во сог лас ност со та кви от етич ки ко декс. Од клуч но зна че ње во про фе си о нал-
но то од не су ва ње е ин те гри те тот, инс пе кто ри те тре ба да ги вр шат нив ни те долж но сти 
со непристрасностиправедност . Нив на долж ност е да се гри жат за со ци јал на та за-
шти та на ран ли ви те гра ѓа ни (ра бот ни ци те) и прет при ја ти ја та и да би дат под го тве ни 
да ја при ме нат нив на та екс пер ти за за до бро то на си те. 

Одред би те од Ко де ксот за етич ко од не су ва ње на инс пе кто ри те на тру дот, ка ко ос но-
вен прин цип на со од вет но то про фе си о нал но од не су ва ње, ќе при до не сат кон по до бру-
ва ње на со цио-еко ном ски от раз вој пре ку над ми ну ва ње на по те шко ти и те и из на о ѓа ње 
ре ше ни ја при конф ликт ни си ту а ции и спо ро ви и пре ку вр ше ње инс пек ци ја во прет-
при ја ти ја та, на со че на кон по до бру ва ње. 

Исто та ка, на не кој на чин про мо ви ра ат ан ти ко руп ци ско од не су ва ње. По сто еч ки те ко-
де кси се по оп шти и не да ва ат мно гу еле мен ти за со од вет ни те ан ти ко руп ци ски мер ки 
што тре ба да се при ме нат. За тоа, во по на та мош ни от текст сле ди мо дел-Ко де ксот за 
етич ко од не су ва ње – што инс пе кто ри те на тру дот мо же да го ко ри стат или да го прис-
по со бат кон сопс тве ни те на ци о нал ни окол но сти.

Ме ѓу тоа, ус пеш на та бор ба про тив ко руп ци ја та не мо же да се во ди единс тве но пре ку 
та ква гру па на стро ги ин сти ту ци о нал ни рам ки, ако тие се во спро тив ност со ин те ре-
си те на про фе си ја та. Важ но е, пред сè, да се ан га жи ра ат и по ви ка ат си те при пад ни ци 
на про фе си ја та во бор ба та про тив ко руп ци ја та во рам ки те на про фе си ја та. Спо ред 
тоа, Ко де ксот за етич ко од не су ва ње тре ба да е под др жан со ме ха низ ми, ка ко оние 
што се на ве де ни по го ре за да се иден ти фи ку ва и каз ни ко руп тив но то од не су ва ње на 
при пад ни ци те на про фе си ја та, вклу чу вај ќи ја и инс пек ци ја та на тру дот.  Та кви те ме-
ха низ ми тре ба да ги пот тик нат са ми те при пад ни ци на про фе си ја та, прет став ни ци те 
на нив ни те здру же ни ја и на дру ги те каз не ни уста но ви (на при мер, пра во судс тво то). 
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Предлогза„етичкакомисија“занадгледувањенапочитувањетонакодексот
заетичкооднесувањенаинспекторитенатрудот:

Со цел за моноторинг на почитувањето на принципите вградени во Кодексот за 
етичко однесување на инспекторите на трудот, ќе се формира трипартитна „Ко ми-
сија за евалуација на етичкото однесување“

Комисијата ќе се состои од еднаков број претставници на Министерството за труд, 
претставници на работодавачите и претставници на синдикатите.

Комисијата ќе делува без предрасуди и фер. Ќе ја извршува својата функција со 
цел одржување на ефикасна и ефективна служба на трудовата инспекција, како и 
високите етички стандарди на професијата.

Комисијата ќе биди независна во својата работа, ослободена од влијанија и интер-
вен ции на било кое државно тело.

Комисијата ќе ги има следниве одговорности:
да промовира и развива подобрување на вредностите воспоставени со прин-•	
ципите и правилата на Кодексот за етичко однесување;
да врши мониторинг и процена на нивото на почитување на Кодексот за •	
етичко однесување;
да предлага мерки кои можат да водат до поефективно етичко однесување •	
на трудовата инспекција;
да информира за своите одлуки кои се однесуваат на промените во про це-•	
дурите за етичкото постапување во инспекциската работа, како и жалбите на 
работодавачите, работниците, односно инспекторите;
да ги испитува, на своја иницијатива или по барање, тврдењата на рабо то-•	
да вачите, работниците, односно трудовите инспектори кои се однесуваат на 
пријави/или не пријавување на постапки на корупција и да понудат пре по-
раки и правни лекови.

Комисијата ќе ја известува Владата за својата работа.

Членовите на Комисијата ќе бидат официјално назначени од Министерот за труд, 
врз основа на номинираните претставници од најрепрезентативните организации 
на работодавачи и работници.

Членовите на Комисијата се номинираат за период од четири години. Членот може 
повторно да биде назначен. Тој или таа ќе бидат заменети:

на сопствено барање•	
ако според мислењето на другите членови на Комисијата не ги извршува •	
адекватно своите обврски како член на Комисијата
ако се појави конфликт на интереси кој ќе го спречи објективното работење •	
на Комисијата
со одлука на социјалниот партнер кој го /ја номинирал•	
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модел-кодекСзаетичкооднеСувањена
инСПектоРитенатРудот
член на Служ ба та за инс пек ци ја на тру дот и на мо ја та про фе си ја, ги приз на вам след-
ни те прин ци пи, на ко и што се зас но ва етич ко то од не су ва ње и ја при фа ќам об вр ска та 
да ги сле дам и про мо ви рам во мо ја та ра бо та ка ко инс пе ктор на тру дот.

основнипринципи:
1 . Се ко гаш ќе ја из вр шу вам мо ја та ра бо та по нај ви со ки про фе си о нал ни стан дар ди и 

етич ки прин ци пи. 

2. Ќе ги из вр шу вам си те про фе си о нал ни за да чи во сог лас ност со за ко нот и  ме ѓу на род-
ни те стан дар ди што ги ра ти фи ку ва ла зем ја та, ка ко и со пра ви ла та и вред но сти те на 
инс пек ци ска та служ ба.

3. Се ко гаш ќе де лу вам со до бра вол ја кон ра бо то дав ци те и ќе го по чи ту вам пра во то на 
при стој ни ра бот ни ус ло ви, без бед ност, здрав стве на и со ци јал на за шти та на ра бот ни-
ци те, ка ко ин ди ви ду ал но, та ка и ко ле ктив но. 

4. Ќе спро ве ду вам це лос на про фе си о нал на не за вис ност во из вр шу ва ње то на мо и те 
долж но сти. За таа цел, јас стек нав и ќе на сто ју вам да ја за др жам не оп ход на та ком пе-
тент ност за по сто ја но уна пре ду ва ње во мо ја та ра бо та и ќе се спра вам со ка ков би ло 
пре диз вик што мо же да ми го до не се про фе си ја та – инс пе ктор на тру дот.

должностииобврски:
5. Во ре а ли зи ра ње то на мо и те долж но сти ќе се во дам по ба ра ња та утвр де ни во  по ли ти-

ка та за спро ве ду ва ње инс пек ци ја на тру дот и при рач ни кот за ра бо та и обу ка.

6. Си те про пи си ќе ги спро ве ду вам об је ктив но, од нос но на кон зи стен тен, пра ве ден, пра-
ви чен и транс па рен тен на чин, без ог лед на на ци о нал но то или ет нич ко по тек ло, рас-
а та, по лот, ја зи кот, по ли тич ка та или вер ска при пад ност или со ци јал на та по лож ба на 
ли це то на ко е што се од не су ва за ко нот. 

7. Ја приз на вам и ќе се при др жу вам кон ос нов на та цел на инс пек ци ска та пра кти ка, т.е. 
вос по ста ву ва ње и одр жу ва ње на при стој на, про ду ктив на, без бед на и здра ва ра бот на 
сре ди на. Инс пек ци ја та на тру дот е, пред сè, пре вен тив на и за тоа тре ба да им по мог не 
на прет при ја ти ја та во обез бе ду ва ње то до бри ра бот ни ус ло ви, ко и што ќе спре чат по ја-
ва на здрав стве ни на ру шу ва ња ка ко пос ле ди ца од ра бо та та. Јас на пред ност им се да ва 
на ви со ко ри зич ни те прет при ја ти ја и ран ли ви гру пи на ра бот ни ци.

8. Ќе го пре поз на ам и ќе се оби дам да го ре шам по тен ци јал ни от су дир на ко ле ктив ни 
и по е ди неч ни пра ва и по тре би (ка ко што е пра во то на за шти та на ра бот но то ме сто и 
пра во то на здрав стве на за шти та, пра во то на ин фор ми ра ње и пра во то на до вер ли вост) 
со од го вор ност за по до бру ва ње на ра бот ни те од но си и без бед но ста и здрав стве на та 
за шти та на ра бот но то ме сто.  
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9. Од лу ки те ќе ги до не су вам не за вис но и об је ктив но, во сог лас ност со мо е то зна е ње и 
лич но искус тво. Ка де што е по треб но, ќе се кон сул ти рам со ко ле ги те и дру ги екс пер-
ти што има ат со од вет ни поз на ва ња од ма те ри ја та за ко ја што ста ну ва збор.

Принципинаетичкооднесување:
10. Ќе се спро тив ста вам на ка ков би ло обид за ко руп ци ја. 
11. Се ко гаш ќе ги ис пол ну вам мо и те долж но сти ка ко не за ин те ре си ра на тре та стра на. Не-

ма да го ко ри стам про це сот на инс пек ци ја за да при фа там или доз во лам про ви зи ја, 
ус лу ги, на до ме сто ци, сто ки или дру ги ко ри сти ди рект но или ин ди рект но. 

12. Не ма да се вклу чу вам во актив но сти што не се ком па ти бил ни со опи сот на мо ја та 
офи ци јал на ра бо та и одред би те од овој Ко декс, ко и што мо же да до ве дат до на ру шу-
ва ње на уг ле дот на инс пек ци ски те служ би за ко и што ра бо там, ка ко и на мо ја та про-
фе си ја.

13. Ќе ги из не сам во це лост си те фи нан си ски или лич ни ин те ре си што мо же да ги имам 
кај актив но сти те што ги из вр шу вам ка ко инс пе ктор на тру дот во пог лед на кон крет-
на инс пек ци ја и ко и што прав но мо же да се про тол ку ва ат ка ко су дир на ин те ре си од 
стра на на кли ен ти те, служ бе ни те ли ца, јав но ста или ко ле ги те.

14. Ма те ри јал ни те ре сур си ќе ги ко ри стам ра ци о нал но, во нај до бар ин те рес на јав но ста, 
за це ли те на мо ја та ра бо та и инс пек ци ски те служ би за ко и што ра бо там. Не ма да ги 
иско ри сту вам за ре а ли за ци ја на лич ни ин те ре си и до би вка.

15. Не ма да го ко ри стам мо е то зна е ње, по зи ци ја или вли ја ние за да пре диз ви кам ште та на 
јав ни от ин те рес, инс пек ци ски те служ би, мо ја та про фе си ја, ко ле ги те или кли ен ти те. 

16. Не ма да откри јам ка кви би ло ин ду стри ски или ко мер ци јал ни тај ни или по да то ци што 
сум ги при брал во те кот на инс пек ци ски те по се ти или ин фор ма ции да де ни во до вер ба 
при та кви те по се ти, без прет ход но одо бру ва ње од стра на на кли ен тот или вклу че ни те 
ли ца. Ме ѓу тоа, до кол ку при кри ва ње то на та кви те ин фор ма ции го за гро зу ва жи во тот 
или здрав је то на ра бот ни ци те или на за ед ни ца та, се об вр зу вам да ги откри јам, при тоа 
за др жу вај ќи ја до вер ли во ста кол ку што е мож но по ве ќе.

17. Ќе се воз др жам од со у чес тво во гру па на ко ле ги или при пад ни ци од мо ја та про фе си ја 
што ги ста ват на пр во ме сто нив ни те лич ни ин те ре си или што ќе ги пре кр шат одред-
би те од овој Ко декс, во спро тив ност со ин те ре си те на инс пек ци ски те служ би и со тоа 
ќе ги по дри јат пра ва та и ин те ре си те на јав но ста или уг ле дот на мо ја та про фе си ја ќе 
би де ста ве на под ри зик.

18. Ќе ги откри јам та кви те актив но сти на по ви со ки те служ бе ни ци, чи ја што од го вор ност 
е да пре зе мат со од вет ни мер ки или на со о вет на уста но ва, ко ја што ја сле ди при ме на та 
на овие пра ви ла. Раз би рам де ка до кол ку го на пра вам тоа од до бра вол ја ќе би дам за-
шти тен од каз не ни мер ки или санк ции.

19. Ќе откри јам обид за ко руп ци ја од стра на на кли ен ти те кон дру ги те вра бо те ни во инс-
пек ци ски те служ би и кон со о вет на та уста но ва што ја сле ди при ме на та на овие пра ви-
ла.

20. До кол ку е по треб но, на со од вет ни те уста но ви ќе им ги да дам си те по да то ци и  ин фор-
ма ции за кон крет ни те слу чаи на ко руп ци ја што сум ги открил/а. 
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21. Се ко гаш ќе би дам све сен за фа ктот де ка прет ста ву вам про фе си ја што кај јав но ста 

ужи ва уг лед на до вер ли ва, чес на и чо веч на, кој што уг лед тре ба да се над гра ду ва и 
одр жу ва. Со мо и те ста во ви и од не су ва ње ќе прет ста ву вам при мер за ко ле ги те и јав-
но ста во овој пог лед.

22. Се ко гаш ќе ги истак ну вам про фе си о нал ни те вред но сти на ра бот но то ме сто, тес но ќе 
со ра бо ту вам со мо и те ко ле ги со цел по до бро раз би ра ње и со ра бо тка, за до бро то на 
инс пек ци ски те служ би и за кли ен ти те со и за ко и што ра бо ти ме.

23. Ќе на сто ју вам да би дам акти вен член на инс пек ци ски те служ би, да вај ќи  пред ло зи ка-
де што е со од вет но и учес тву вај ќи во актив но сти те што се на со че ни кон по до бру ва ње 
на из вед ба та на ин сти ту ци ја та.

24. Ќе се оби ду вам, лич но и со мо и те ко ле ги, ка ко и пре ку ра бо та та на на ше то про фе-
си о нал но здру же ние, да ги пре не су вам мо е то искус тво, зна е ње и идеи за ра ди нив на 
при ме на во пра кти ка и за до бро то на си те. 

25. Ќе на пре ду вам во мо ја та про фе си ја пре ку стек ну ва ње и при фа ќа ње но ви спо соб но сти 
и зна е ње и ќе ба рам уна пре ду ва ње са мо врз ос но ва на мо и те спо соб но сти и зна е ње.

26. Ќе сто рам сè што е во мо ја моќ да ги про мо ви рам об је ктив ни те кри те ри у ми за вра бо-
ту ва ње но ви ра бот ни ци, за про це на на из вед ба та и за до не су ва ње од лу ки во вр ска со 
уна пре ду ва ње то и уна за ду ва ње то на вра бо те ни те.

27. Актив но ќе ба рам под др шка од ра бо то дав ци те, ра бот ни ци те и нив ни те ор га ни за ции, 
ка ко и дру ги ре ле вант ни ор га ни за ции за спро ве ду ва ње на нај ви со ки те етич ки стан-
дар ди во служ би те за инс пек ци ја на тру дот и во про фе си ја та.


