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Ширум светот, младите жени и мажи даваат значителни 
придонеси во општеството како продуктивни работници, 
потрошувачи и граѓани. Резолуцијата на Меѓународната 
конференција на трудот Криза во вработувањето на младите: 
Повик на акција, донесена во јуни 2012 година, побара да се 
осигури дека младите луѓе добиваат еднаков третман и права на 
работното место. Таа, исто така, побара од владите да креираат 
политики за вработување на младите лица што ги земаат 
предвид меѓународните стандарди на трудот. Резолуцијата, исто 
така, ја нагласи потребата за зголемување на свеста за правата 
на младите работници, вклучително преку интегрирање модули 
за правата на работното место во наставните програми на 
институциите за образование и обука.1

ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОТ)
МОТ е специјализирана агенција на Обединетите нации што е одговорна за утврдување 
и надзор врз меѓународните стандарди на трудот. Таа ги собира на едно место 
претставниците на владите, организациите на работодавачите и синдикатите за 
да изготвува стандарди на трудот и политики за пристојна работа. Предводена од 
Генералниот директор, Меѓународната канцеларија на трудот е постојаниот секретаријат 
на Организацијата што работи преку мрежа специјалисти за труд и вработување во своето 
седиште во Женева и во повеќе од 60 земји во светот.

Целта на овој пакет материјали за учење е да им обезбеди 
поддршка на синдикатите, службите за вработување, 
институциите за образование и обука, како и на младинските 
организации во нивните иницијативи што се насочени кон 
подигнувањето на свеста на младите луѓе за нивните права 
на работното место. Пакетот се состои од упатство за 
инструкторите и прирачник што обезбедува практични примери 
за практиките за вработување и ситуациите на работното 
место. Овој материјал содржи повеќе индивидуални и групни 
активности, наставни ресурси, поимник и краток преглед на 
клучните меѓународни стандарди на трудот.

1 Меѓународна конференција на трудот, МОТ, Криза во вработувањето на младите: Повик на акција, Женева, 
јуни 2012 г. Достапно на: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/
meetingdocument/wcms_185950.pdf

Вовед 
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Инструкторите може да осмислуваат сопствени работилници 
приспособувајќи ги информациите и алатките што се содржани 
во ова упатство кон специфичниот контекст во дадената 
земја. Анексите 3 и 4 од овој пакет нудат низа упатства за 
инструкторите за осмислување, спроведување и за потврдување 
на работилниците за обука.

Овој пакет е изготвен земајќи го предвид обемното искуство 
од повеќе земји и региони што Меѓународната канцеларија 
на трудот го има стекнато преку спроведувањето неколку 
програми за техничка соработка во Азија и Пацификот, 
Централна и Источна Европа, Латинска Америка и Карибите, 
Северна Африка и на Блискиот Исток. Голем дел од овие 
програми тестираа и развија активности за унапредување на 
правата на работното место за младите луѓе и на принципите 
што се содржани во меѓународните стандарди на трудот. Тие 
им овозможија на младите корисници да стекнат знаење и 
разбирање на своите права во светот на работата.

Изготвувањето на овој пакет немаше да биде можно без 
непроценливата поддршка од неколку колеги од МОТ и 
повратните информации од голем број млади синдикалисти 
што беа вклучени во пробното спроведување на упатството и на 
прирачникот. Би сакале да ѝ ја изразиме нашата благодарност 
на Џулиен Друз за нејзината поддршка во собирањето на 
информациите и прегледот на материјалите за правата на 
работното место, на Мохамед Мвамаџинго од Бирото на МОТ 
за работнички активности и на Милагрос Ласо Кастро од 
Програмата на МОТ за вработување на младите, за корисните 
повратни информации за различните нацрт-верзии на овој 
пакет, како и на Карен Наетс-Секигучи од Одделот на МОТ за 
комуникации и информирање на јавноста. Им должиме посебна 
благодарност на Патрик Дару и Гиљермо Дема за повратните 
информации и за поддршката во пробното спроведување на 
пакетот за обука. 

На крајот, но не и според важноста, би сакале да му изразиме 
огромна благодарност на Брајан Кембел – обучувач од 
Програмата за подигање на свеста на младите работници 
на Канадскиот конгрес на трудот, Федерација на Британска 
Колумбија – за неговите корисни повратни информации и 
рецензијата на содржината на овој пакет. 
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Како да се користат Упаството и Прирачникот

Крајната цел на овој материјал за обука е да им се обезбеди 
рамка на инструкторите за осмислување сесии за учење за 
правата на работното место. Тој се обидува да им помогне 
на младите работници да ја идентификуваат својата улога во 
придонесувањето, унапредувањето и одржувањето правични 
и продуктивни работни средини – клучна цел за развојот на 
нивните заедници.  

Вообичаено, националното трудово законодавство ги 
утврдува работните услови за младите луѓе што за првпат 
влегуваат на пазарот на трудот. Меѓутоа, голем број млади 
работници често немаат познавања за овие закони и како 
тие се поврзани со нивното искуство на работното место. 
Оттаму, овој пакет за учење е наменет да им ги обезбеди 
потребните информации, така што тие ќе бидат подобро 
подготвени да се справат со своите први работни искуства.

Активностите во Упатството и во Прирачникот се осмислени 
за млади луѓе на возраст од 15 до 29 години што набргу 
ќе влезат, или неодамна влегле на пазарот на трудот. За 
посетување на сесиите за учење не е потребно некое 
посебно претходно знаење. Меѓутоа, учесниците треба да 
поседуваат основна писменост и математички способности.

Цел 

Целна група
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Упатството и Прирачникот се замислени како референтни 
алатки, не само за вработените во институциите на пазарот на 
трудот што се задолжени за промовирање на вработувањето, 
туку и за синдикатите, советниците во службите за вработување, 
училишните наставници и обучувачи, младинските водачи и 
врсниците.

Инструкторот би требало да биде запознаен со основните права 
на работното место што се во сила во земјата и да биде спремен 
да стекнува дополнителни информации за трудовото право. 
Тој/таа би требало да биде креативен и да поседува добри 
вештини за посредување и обука. Ова е особено важно кога се 
приспособуваат наставните ресурси кон потребите на младите 
учесници. Клучната улога на инструкторот е да обезбеди 
информации и „техничко знаење“ за да ги запознае младите 
работници со нивните основни права на работното место.

Упатството е поделено на шест сесии – вкупно приближно 13 
часови обука. Сесиите може да се поделат, да се продолжат 
или да се скратат за да се исполнат целите на обучувачот/
инструкторот и на неговата или нејзината организација. 
Активностите може да се модифицираат во согласност со 
стилот на учење на учесниците, времето што е на располагање 
за учење и со националните закони и околности. Сесиите може 
да се организираат на следниов начин:

	Преглед на трендовите на пазарот на трудот за младите луѓе, 
принципите за пристојна работа и основните принципи и 
права на работното место;

	Клучни карактеристики на договорите за вработување;

	Системи за социјално осигурување;

	Услови за работа (на пример, плати, работно време, 
отсуства);

	Прашања поврзани со безбедноста и здравјето при работа, 
идентификација на опасностите на работното место и 
мерките за сведување на ризиците на најниското ниво;

	Практични совети за младите работници за постапување во 
случај на судири на работното место и водење преговори за 
пристојни услови за работа.

Профил на 
инструкторот

Структура и 
содржина

9



Ова Упатство се фокусира на подобрување на знаењето 
на младите работници за нивните права на работното 
место. Покрај тоа, активностите што се нудат овде може да 
ги подобрат вештините што им помагаат на младите луѓе 
поефективно да ги остварат своите права. Поконкретно, 
овие активности помагаат во:

• Собирање, анализирање и организирање на 
информациите (способност за пронаоѓање и 
презентирање релевантни информации); 

• Комуницирање (способност за ефикасно комуницирање 
со другите);

• Работа во тим (способност за интеракција со другите 
луѓе, поединечно и во групи, како и за тимска работа); 

• Решавање проблеми (способност за решавање проблеми 
преку критичко размислување).

Секоја сесија утврдува цели за учење, поединечни и групни 
активности, како и приближното потребно време за нивното 
изведување. Белешките на инструкторот во врска со правата 
на работното место и процесот на учење се вградени во 
текстот. 

Предложените активности се наведени како примери за 
инструкторот. Моделите за поединечните и групните вежби 
се дадени во прилог на Прирачникот. Доколку тоа е можно, 
инструкторите треба да ги приспособат предложените 
примери и активности во согласност со националниот и 
локалниот контекст и, пред сè, со потребите и со стилот на 
учење на учесниците.

Инструкторот треба да нагласи на почетокот на 
работилницата дека учесниците се одговорни за сопственото 
учење и дека најмногу ќе се учи преку практични активности. 
Треба да се објасни целта на секоја активност, не само во 
смисла на информациите што ќе ги стекнат учесниците, туку 
и во смисла на вештините што активноста би требало да ги 
развие и нивната можна примена во контекстот на работното 
место.

Стратегија за 
учење

Активности 
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Инструкторот треба да ја заврши секоја групна активност 
со дискусија за појаснување, каде што учесниците добиваат 
можност да ги споделат своите искуства и впечатоци. На 
крајот на работилницата треба да се изврши оценување на 
активноста за учење за да се добијат повратни информации 
од учесниците со цел да се подобри изведувањето на идните 
настани за учење. Модел на прашалникот за оценување е 
даден во Анекс 6.

Сесиите за учење може да се збогатат со присуството на 
локални експерти од различни области на вработувањето. 
Синдикалните претставници, раководителите за човечки 
ресурси од локалните друштва, инспекторите на трудот 
и самите млади работници поседуваат вредни искуства 
што може да ги споделат со другите. Со обезбедување на 
нивниот придонес и учество, работилницата може да се 
направи порелевантна и попријатна.

За да се дополнат и да се приспособат активностите за 
учење што се претставени во ова упатство, инструкторот 
треба да собере и да систематизира информации за 
условите за работа во земјата (најниска возраст за 
стапување во работен однос, работно време, минимална 
плата и аранжмани за социјално осигурување), како и 
за правилата за безбедност и здравје при работа. Овие 
информации може да се резимираат на картички за правата 
на работното место што се едноставни за читање и се 
дистрибуираат за време на работилниците (пример за тоа 
како да се изработат овие картички е даден во Прирачникот). 
Дополнително, собирањето и делењето примери за договори 
за вработување и пресметки за плата ќе им овозможи на 
учесниците подобро да ги разберат своите права.

Приспособување
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ИЗВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕСИИТЕ ЗА УЧЕЊЕ

• Меѓународна канцеларија на трудот (www.ilo.org)
Информации за Конвенциите на МОТ може да се најдат на http://www.ilo.org/
ilolex/eng lish/convdisp1.htm

Клучни показатели на пазарот на трудот претставува сеопфатна база на податоци 
со податоци на ниво на земји за 18 клучни показатели за пазарот на трудот од 
1980 до последната достапна година. Достапно на: http://www.ilo.org/empelm/
what/WCMS_114240/lang--en/index.htm

Базата на податоци за законите за условите за работа и вработувањето дава 
слика за регулаторното окружување во однос на работното време, минималната 
плата и заштитата на мајчинството во повеќе од 100 земји ширум светот. Достапно 
на: http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home

Глобалната база на податоци за политиките за вработување на младите лица 
(YouthPOL) содржи информации за мерките во политиките што се насочени 
кон младите луѓе, како и за оние политики што имаат индиректно влијание врз 
вработеноста кај младите луѓе. Достапно на: http://www.ilo.org/youthpol

• Регионални или локални канцеларии на националното министерство за труд.

• Синдикални претставништва или локални совети за труд. За список со филијалите 
на Меѓународната конфедерација на синдикати, видете: http://www.ituc-csi.org/IMG/
pdf/no_03_-_list_affiliates_--_010213.pdf 

• Национални или локални деловни организации. За податоци за контакт на 
националните филијали на Меѓународната организација на работодавачи, видете: 
http://www.ioe-emp.org/ioe-members/ 

Текстот на упатството содржи упатувања до повеќе 
Конвенции на Меѓународната организација на трудот (МОТ). 
Списокот со овие Конвенции, тематски систематизиран, 
може да се најде во Анекс 1, што, исто така, дава краток 
преглед на одредбите што се изречно наведени во овие 
Конвенции. Основните меѓународни стандарди на трудот 
може да се резимираат со користење картички во боја што 
се изложуваат на ѕид (пример за тоа како да се изработат 
овие картички е достапен во Прирачникот). Ако земјата 
каде што се спроведува активноста има ратификувано 
кои било од стандардите на трудот што се наведени во 
Анекс 1, релевантниот текст треба да биде достапен 
на националниот јазик. Инструкторот може да добие 
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примероци од Конвенциите на МОТ на националниот 
јазик од министерството што е надлежно во областа на 
трудот и вработувањето, или од синдикатите. Некои земји, 
исто така, ги објавуваат верзиите на Конвенциите на МОТ 
на националниот јазик/-ици на Интернет. Дополнителни 
информации може да се добијат директно од веб-локацијата 
на МОТ (видете ја рамката на претходната страница). 

Инструкторот треба, исто така, на младите работници да 
им обезбеди контакт-адреси, телефонски броеви, адреси 
за електронска пошта и веб-адреси на институциите и 
организациите што може да им обезбедат информации 
за работничките права и да им понудат совети како да 
го осигурат почитувањето на правата. Овие институции 
вклучуваат синдикати, служби за вработување, инспекторати 
на трудот, комисии за еднакви можности, тела за решавање 
работни спорови и органи за безбедност и здравје при 
работа. На крајот, пред да ја одржи работилницата, на 
инструкторот му се препорачува:

	Да ги прегледа темите и активностите што се предложени 
во упатството и во прирачникот, да утврди кои делови 
треба да се приспособат и да ги подготви материјалите 
за учење што ќе се користат во текот на работилницата;;

	Да ги собере потребните информации за националното 
трудово законодавство;

	Да изготви план за секоја сесија наведувајќи ги целите, 
содржината, активностите и материјалите за учење 
(пример за план за сесијата е даден во Анекс 5);

	Да го прегледа Поимникот што е приложен во Анекс 
2 за да ги избере оние поими што се најрелевантни за 
работилницата што треба да се одржи.

Во текот на работилницата, инструкторот треба да ги 
забележува коментарите на учесниците и да ги искористи за 
изготвување или приспособување на сесиите и активностите 
за идните работилници. 
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До крајот на оваа сесија, учесниците ќе бидат во состојба:

• Да ги набројат клучните карактеристики на пазарот на трудот 
за младите луѓе во својата земја; 

• Да ги идентификуваат основните принципи и права на работа;

• Да дефинираат „пристојна работа”.

120 минути

	Правични работни места

	Флексибилност на работното место: кои се предностите и 
недостатоците?

	Две П: Истражување на недостатоците на пазарот на трудот

	Кажете ѝ „не“ на дискриминацијата!

	Милионер на пристојната работа

Цели 
за учење

Време на 
изведување 

Активности 

Младите луѓе и работата
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Почетокот на првата сесија треба да биде посветен 
на запознавањето на учесниците со општите цели на 
работилницата и помагање на инструкторот да ја запознае 
публиката. Примери за активности за „кршење на мразот“ се 
дадени во Прирачникот. Учесниците, исто така, треба да се 
запознаат со редоследот на активностите за учење (бројот и 
содржината на сесиите и очекуваните резултати од учењето) 
и со стратегијата за учење што ќе се користи за време на 
работилницата, т.е. „учење преку работа.” 

Централниот дел на сесијата е посветен на дискусија за 
основните пречки со кои се соочуваат младите работници 
кога влегуваат на пазарот на трудот и претставување на 
основните принципи и права на работа, вклучувајќи ја 
концепцијата за пристојна работа. 

Низ целиот тек на оваа сесија, инструкторот ги поддржува 
активностите со суштински информации за применливото 
трудово право во земјата и за основните меѓународни 
стандарди на трудот на МОТ. 

Кога влегуваат на пазарот на трудот за првпат, младите 
луѓе често се соочуваат со неколку проблеми (недостиг на 
работно искуство, образовни квалификации што не се во 
согласност со барањата на работодавачот, ограничен број 
достапни работни места). Откако ќе се вработат, тие обично 
поретко добиваат постојано работно место во споредба 
со постарите работници и со поголема веројатност ќе го 
загубат работното место ако претпријатието западне во 
неволја. Често, тие се принудени да прифатат каква било 
работа само за да стекнат работно искуство и да ги подобрат 
своите изгледи да најдат подобра работа во иднина. За жал, 
ова понекогаш може да ги принуди да изберат да работат 
за ниски плати и во тешки услови. Дури и кога младите 
работници се свесни за своите права, тие често не бараат да 
се почитуваат таквите права од страв да не бидат отпуштени 
од работа и/или обележени како подбуцнувачи.

Вовед 

Факти за младите 
работници
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Инструкторот треба да иницира дискусија за вработувањето 
на младите лица преку наведување различни ситуации со 
кои може да се соочат новите учесници на националниот и 
на локалните пазари на трудот. Долу е наведен неисцрпен 
список со информациите што треба да се соберат и што 
може да се најдат во тримесечната и/или годишната Анкета 
за работната сила што вообичаено се спроведува од страна 
на националниот институт или од агенција за статистика 
на трудот. Ако земјата не спроведува таква анкета, 
инструкторите може да се повикаат на други статистички 
извори, како што се податоците од попис или информациите 
за пазарот на трудот што ги собира јавната служба за 
вработување.

• Удел на младите луѓе (на возраст од 15 до 24 години, или 
во согласност со националната дефиниција) во вкупното 
население;2

• Проценетиот број млади луѓе што посетуваат настава; 
вработени и невработени (во споредба со возрасните);

• Структура на вработеноста на младите луѓе според 
економски сектор (земјоделство, индустрија и услуги) 
и занимање (управители, техничари, службеници, 
работници во услужни дејности, итн.);

• Услови за работа (работно време, скратено/полно 
работно време, постојано/привремено вработување, 
плати); 

• Проценет број млади луѓе што работат во неформалната 
економија. 

Информациите за бројот на младите луѓе што работат во 
неформалната економија често се недоволни, недостапни 
или едноставно непостојни. Инструкторот треба да 
вложи напори да најде барем определени процени за 
неформалната вработеност и да им обезбеди на учесниците 
примери за неформална работа (на пример, работа навечер 
во некоја кафеана, без договор за вработување и без 
утврдено работно време). Овие информации може да се 
искористат, исто така, за идентификување на групите млади 
работници што се наоѓаат во најнеповолна положба на 
пазарот на трудот (видете Сесија 3).

2 Некои земји го прошируваат опфатот на меѓународната дефиниција за „младост“ до возраст од 29 години.
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Младите работници би требало да добијат можност да 
размислат за она што веќе го знаат за пазарот на трудот. 
Активноста 1.1. е наменета за промовирање дискусија 
за правичниот третман на работниците и му допушта на 
инструкторот да добие општа претстава за тоа колку 
младите работници ги познаваат своите права. Ова може 
да се направи барајќи од нив (во парови или мали групи) да 
дадат одговор – врз основа на своето претходно работно 
искуство – на прашањето Што претставува правично 
работно место? Оние лица што не биле вработени или не 
барале работа може да го искористат искуството на некој 
свој пријател или член на семејството. Список со други 
прашања што инструкторот може да им ги поставува на 
учесниците е даден во Прирачникот (Сесија 1).

Картички со права на работното место: Пред 
спроведувањето на активноста, инструкторот треба да 
изготви група картички со правата на работното место што 
ги сумираат клучните одредби за трудот што се во сила 
во земјата. Пример за тоа како да се изготват картичките 
со права на работното место е приложен во Прирачникот 
(Сесија 1). Овие картички може да се поставуваат на ѕидот 
во просторијата каде што се одржува работилницата или 
на табла за презентација како што напредува активноста за 
учење. Ова ќе им овозможи на учесниците да ги имаат на 
дофат сите права на работното место што се разгледуваат 
за време на сесиите. Информациите што треба да се 
резимираат ја следат содржината на упатството (т.е. 
минимална возраст за стапување во работен однос, 
работно време, минимална плата, годишен одмор). Овие 
информации може да се најдат во националното трудово 
право, во прописите за безбедност и здравје на работа и/
или во колективните договори. Инструкторот треба, исто 
така, да им се обрати на синдикатите, што може да имаат 
информативни материјали (на пример, брошури и летоци) за 
работничките права. 

Активност 1.1. 
Правични работни 
места
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Во последните неколку години, вработувањето и условите за 
работа претрпеа значителни промени. Пазарите на трудот 
стануваат сè пофлексибилни.3 Ова носи и предности и 
недостатоци, како за работодавачите, така и за работниците. Од 
една страна, флексибилноста на пазарот на трудот може да им 
овозможи на претпријатијата да реагираат побргу на барањата 
на пазарот, истовремено давајќи им можности на работниците 
за подобро усогласување на своите работни, семејни и други 
обврски. Од другата страна, пак, флексибилноста може да 
доведе до несигурност на работните места. 

Флексибилниот пазар на трудот има неколку клучни 
карактеристики:

• Флексибилни модели за вработување – како во смисла 
на флексибилно работно време, така и во смисла на 
флексибилно користење на вештините на работното место. 

• Леснотија и трошоци за вработување и отпуштање работници 
– Во многу земји, реформите на трудовото право сега го 
олеснуваат вработувањето и отпуштањето на работниците. 
Иако ова им овозможува на претпријатијата да го зголемуваат 
или да го намалуваат бројот на вработените во согласност 
со барањата на производството, тоа може да значи и помала 
сигурност за работниците.

• Премин на договори за вработување на определено време 
– Во голем број индустрии, на работниците сè повеќе им 
се нудат краткорочни и/или договори за вработување на 
определено време наместо постојани, т.е. договори на 
неопределено време.

• Поголема флексибилност на аранжманите за плаќање – 
Ова значи дека дел од вкупната заработка е поврзан со 
успешноста на претпријатието (продуктивност и/или добивка 
на друштвото). Во некои дејности, износот на заработката 
може, исто така, да ги одразува разликите во регионалната 
понуда побарувачка и понуда на трудот. 

• Флексибилност на локацијата – Работодавачите очекуваат од 
нивните работници да се селат во еден регион или од еден во 
друг регион во рамките на развојот на нивната кариера.

3 Флексибилноста на пазарот на трудот може да се дефинира како неговата способност за приспособување и 
одговарање на промените (Рабери и Гримшо, 2003).

Флексибилноста 
и променливиот 
пазар на трудот
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Инструкторот може да ги искористи горенаведениот список 
и дефинициите во врска со флексибилноста што се наведени 
во Рамка 1.1. за да иницира кратка дискусија за влијанието на 
променливиот пазар на трудот врз младите работници. Тој/таа потоа 
може да ја претстави Активноста 1.2. што ги опфаќа предностите и 
недостатоците на флексибилноста на пазарот на трудот.

РАМКА 1.1. ПОИМИ ПОВРЗАНИ СО ФЛЕКСИБИЛНОСТА
Договори за вработување со утврден број работни часови на годишно ниво: Еден од начините 
како претпријатијата го намалуваат износот потрошен за прекувремена работа. Луѓето се 
вработуваат за определен број работни часови годишно, т.е. им се плаќа истиот износ секој 
месец без оглед на тоа колку часови работеле.

Кога се зголемува производството, вработените работат со подолго работно време, а кога се 
намалува производството, нивното работно време се скратува.

Флексибилна работна недела: Вклучува збивање на работната недела така што истиот број 
работни часови се изработуваат во помалку работни денови (на пример, за четири наместо 
за пет дена) и работниците може да користат подолг период за одмор. Со ова може да се 
придонесе за зголемување на вработувањето и намалување на прекувремената работа, но 
може да доведе и до премореност ако работните денови се предолги.

Договор на определено време: Договор за вработување што започнува и престанува да важи 
на точно утврдени датуми.

Флексибилно работно време: Вработените може слободно да го менуваат дневното работно 
време во рамките на дадениот опсег, под услов ако се присутни во определен клучен период 
(на пример, од 10.00 ч. претпладне до 16.00 ч. попладне). Ова им овозможува на работниците 
некој ден да дојдат подоцна на работа и да работат до подоцна вечерта, почитувајќи го 
договорениот просечен број работни часови на дневно или неделно ниво. Најчесто се користи 
за канцелариските службеници што се под раководните нивоа.

Споделување работно место: Еден облик на работа со скратено работно време каде што две 
лица делат едно исто работно место со полно работно време. Често постои договор дека ако 
едно лице е болно или на одмор, другото лице ја врши и неговата работа.

Мултифункционалност: Работниците се обучени да вршат низа различни задачи. Ова ја 
зголемува флексибилноста во рамките на работната сила. Ако се укаже потреба за зголемување 
на бројот на луѓето што работат на определени процеси, ова може лесно да се направи со 
преместување на другите работници на тие работни задачи.

Работа со скратено работно време: Секоја работа што се врши со работно време што е 
пократко од работното време, кое е дефинирано со националните стандарди, обично околу 
35 часа на неделно ниво. Работниците со скратено работно време ги уживаат истите права 
како работниците со полно работно време во однос на платата и условите за работа.

Привремена работа: Работниците се вработуваат само за определен временски период и 
може да вклучува и работа што се врши врз месечна основа.
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Оваа активност е осмислена да ги запознае учесниците со 
клучните карактеристики на флексибилниот пазар на трудот, како 
и со неговите предности и неповолности, особено за работниците. 

Инструкторот треба да ги подели учесниците во две групи, давајќи 
им упатства на двете групи да дискутираат за предностите и 
недостатоците на секој посебен облик на вработување, како за 
работниците, така и за работодавачите. Учесниците треба да ги 
запишат своите одговори на две посебни табли за презентирање 
(една за работници и една за работодавачи) што се поделени на 
колони „предности“ и „недостатоци“. Прирачникот дава пример за 
тоа како да се спроведе оваа активност за работата со скратено 
работно време и за привремената работа.4 

Картички со права на работното место: Пред сесијата, 
инструкторот треба да ги истражи најчестите облици на 
флексибилно вработување кај младите работници во земјата (на 
пример, работата со скратено работно време или привремената 
работа) и да изготви картички со права на работното место 
што даваат резимиран преглед на одредбите од Законот за 
работни односи. Пример за содржината на картичката со права 
на работното место за работата со скратено време може да се 
извлече и од Рамка 3 (Сесија 2). 

На крајот на активноста, инструкторот треба да ги спомне 
правилата што ги уредуваат облиците на флексибилно 
вработување што биле предмет на дискусија и да ги постави 
релевантните картички со права на работното место на ѕид 
или на табла за презентација. Дополнително, тој/таа може да 
го претстави концептот за „флексикјурити“ (флексибилност 
и сигурност) како одговор на потребите со кои се соочуваат 
променливите пазари на трудот. Од една страна, претпријатијата 
мора да се приспособат кон технолошкиот развој и да совладаат 
нови вештини и производни техники за да останат во чекор со 
овие постигнувања. Од другата страна, на работниците им е 
потребна доволна сигурност за да ги планираат своите животи 
и кариери, како и поддршка да ги преживеат сите овие промени 
и да останат вработени. Токму овде стапува на сцена т.н. 
флексикјурити.5

4 Повеќе примери и податоци за различните национални практики може да се најдат на http://www.ilo.org/
public/english/protection/condtrav/infosheets/index.htm. Во овие информативни листови се наведени и 
предностите и недостатоците што овие промени ги носат за работодавачите и за работниците.

5 ILO: Combining flexibility and security for decent work, Committee on Employment and Social Policy, Governing 
Body, 306th Session, Geneva, Nov. 2009, GB.306/ESP/3/1.

Активност  1.2. 
Флексибилност на 
работното место: 
предности и 
недостатоци?
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Поимот „неформална економија“ се однесува на сите економски 
активности што се вршат од работниците и економските единици 
и што – со закон и во практиката – не се опфатени, или се 
недоволно опфатени, од формални аранжмани. Неформалното 
вработување, според тоа, вклучува:6

• Работници за сопствена сметка и претпријатија каде што: 
(1) големината на претпријатието е под определено ниво 
(изразено преку бројот на вработените), (2) претпријатието не 
е регистрирано во согласност со националното законодавство 
и/или (3) вработените не се пријавени (за целите на плаќањето 
придонеси за социјално осигурување);

• Работниците што на друг начин се во работен однос што 
не е предмет на националното законодавство за трудот, 
оданочување на приходите и социјална заштита или што 
на работниците не им обезбедува определени права (на 
пример, претходно известување за отпуштање од работа, 
отпремнина, платен одмор или боледување, итн.).

Работниците во неформалната економија често се соочуваат 
со лоши услови на работното место и со сиромаштија. Некои 
од карактеристичните црти на неформалното вработување се 
ниската заработка, недостигот на заштита, отпуштања од работа 
без отказен рок или обесштетување, небезбедни услови за 
работа и отсуство на надоместоци врз основа на социјалното 
осигурување, како што се пензиите, платеното боледување и 
здравственото осигурување.

Бидејќи младите луѓе обично со поголема веројатност се 
ангажирани за повремена работа, со послаби односи меѓу 
вработените и работодавачот, зачестеноста на неформалното 
вработување меѓу младите работници – а оттаму и нивната 
неможност да учествуваат во шемите за социјално осигурување 
– обично е повисока од онаа што важи за возрасните. Начелно, 
младите работници се прекумерно застапени во неформалната 
економија.

Без оглед на нивната поголема изложеност на ризици и несигурност 

6 Другите категории работници како што се неплатените семејни работници, работниците за сопствена сметка 
што се ангажирани во производството на стоки за своето домаќинство и членовите на неформалните задруги, 
исто така, се сметаат за неформално вработени лица. Видете МОТ, Резолуција за мерење на вработеноста во 
неформалниот сектор, донесена на XV Меѓународна конференција на трудовите статистичари (ICLS), Женева, 
1993 г., и Упатство за статистичката дефиниција за неформалното вработување, донесена од XVII Меѓународна 
конференција на трудовите статистичари, Женева, 2003 г.

Неформално 
вработување
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на примањата, огромното мнозинство работници во неформалната 
економија се исклучени од опфатот на социјалното осигурување. 
Во земјите во развој, работниците што не се вработени во формални 
претпријатија со експлицитен договор за вработување начелно не се 
опфатени со социјално осигурување од работниот однос. Ова важи 
за самовработените лица што претставуваат голем удел од актерите 
во неформалната економија што не се опфатени најголемиот дел од 
времето. Сè поголемиот број „зависни“ работници со работен однос 
што е нејасен, двосмислен или скриен се уште една категорија 
што е исклучена од опфатот на социјалното осигурување. Покрај 
тоа, определени закони за работни односи и за социјалното 
осигурување не ги опфаќаат претпријатијата со број на вработени 
под определен праг, на тој начин оставајќи ги овие работници 
незаштитени со законско социјално осигурување. Во други случаи, 
дури кога постојат закони, тие може да не се применуваат, со што 
работниците, де факто, се лишени од своите права од работниот 
однос. Таков е случајот, на пример, кај работниците за плата што 
работат во формално претпријатие, но без договор (непријавени 
работници), кои учествуваат со релативно голем удел во вкупната 
неформална вработеност во земјите со средни приходи.

Инструкторот треба да подготви неколку примери за 
вообичаените облици на неформално вработување што може 
да се најдат во земјата каде што се одржува работилницата 
– на пример, улични продавачи, лица што работат од 
дома и млади работници што работат неплатена семејна 
работа во земјоделството или се ангажирани повремено 
во градежништвото, туризмот и секторот за лични услуги. 
Националните синдикати и Инспекторатот за труд може да 
обезбедат бројки и информации за економските сектори што со 
поголема веројатност вработуваат неформално, што може да се 
искористат како основа за осмислување реалистични примери.

На крајот од оваа сесија, инструкторот треба да потсети дека, 
иако младите луѓе вообичаено се соочуваат со повеќе тешкотии 
на пазарот на трудот во споредба со возрасните, има неколку 
групи млади луѓе што, поради своите лични карактеристики и 
околности, се во понеповолна положба. Рамката 1.2. долу нуди 
неколку примери за фактори што може да ги изложат младите 
луѓе на поголеми ризици од другите.7

7 OECD, Social disadvantage and educational experiences, OECD Social, Employment and Migration working papers, 
No 32, 2006
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РАМКА 1.2. ФАКТОРИ НА РИЗИК НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ
Факторите на ризик на пазарот на трудот обично се групираат на надворешни (општи) фактори и 
внатрешни (индивидуални) фактори. 
• Домаќинство/семејство: Кога приходите на домаќинството се повисоки, младите луѓе 

со поголема веројатност посетуваат и завршуваат образование, стекнуваат повисоки 
квалификации и стануваат дел од работната сила. Жените што стануваат мајки кога се возрасни 
со поголема веројатност ќе одгледаат деца што ќе добијат повеќе и подобро образование што, 
за возврат, ги подобрува изгледите за вработување на децата во иднина. 

• Образование/училиште: Ниските нивоа на завршено образование се во тесна корелација 
со неповолната социјална положба и сиромаштијата: голем број млади луѓе со ниско ниво 
на завршено образование доаѓаат од семејства што се карактеризираат со сиромаштија и 
неповолна положба. Се покажа дека образованието значително ги зголемува заработката и 
можностите за вработување на пазарот на трудот и дека значително влијае врз здравјето и низа 
други исходи.

• Географија: Условите на економијата во регионот/подрачјето на живеење влијае врз 
веројатноста за наоѓање вработување, при што младите работници во урбаните подрачја 
обично имаат повисоки примања и повисоки стапки на вработеност во споредба со руралните 
работници. Меѓутоа, определени земји се соочуваат со обратната ситуација, каде што стапките 
на невработеност се многу пониски во руралните подрачја поради распространетоста 
на земјоделството за задоволување на сопствените потреби, а големите урбани подрачја 
поверојатно ги изложуваат младите работници на невработеност, недоволна вработеност и 
маргинализација. 

• Пазар на трудот: Вработеноста на младите луѓе е особено погодена од силата на економијата. 
Младите луѓе обично се соочуваат со поголема невработеност од другите старосни групи во 
слабите економии. Долгите периоди на невработеност на почетоците на работниот век често се 
предвесници на идна невработеност и ниски примања. За некои млади луѓе, ангажирањето на 
привремена и повремена работа во раните фази на животот се поврзува со зголемената ранливост, 
додека, пак, за другите тоа претставува позитивен исчекор кон пазарот на трудот.

• Индивидуални: Проблемите со однесувањето и вниманието на училиште може да бидат предзнак 
за идни проблеми како што се предвременото напуштање на образованието и нестекнувањето 
квалификации. Здравствените проблеми (како, на пример, ХИВ/СИДА) го отежнуваат наоѓањето 
постојано вработување, иако не е јасно колку ова се должи на дискриминацијата, а колку на 
реалните физички ограничувања. Младите лица со попречености често имаат ограничен 
пристап до конвенционалното образование и може, како последица на тоа, да се соочат 
со помали можности за вработување. Покрај тоа, и во зависност од видот на попреченоста, 
младите работници со попречености може да имаат потреба од приспособување на работното 
место и/или опремата. Ако овие трошоци се високи, тоа може да ги ограничи можностите 
за вработување на овие млади работници. Тинејџерската бременост е тесно поврзана со 
предвременото напуштање на образованието и недостигот на квалификации, иако полот, сам 
по себе, може, но и не мора да има влијание врз изгледите за вработување. Другите фактори 
на ризик може да произлегуваат од идентификувањето на поединечниот работник со некое 
етничко или јазично малцинство или од неговиот/нејзиниот статус на мигрант или бегалец.
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Ако остане доволно време на крајот на оваа сесија, 
инструкторот треба да организира групна активност 
што е наменета за поттикнување на учесниците да го 
резимираат она што го научиле за негативните фактори што 
имаат влијание врз изгледите за вработување на младите 
работници. 

Учесниците се делат во два тима. Од секој тим се бара да 
изготви детален список со аспекти што се поврзуваат со 
недостатоците на пазарот на трудот. Тие се: 1) Предизвици 
(пречки со кои се соочуваат младите луѓе, како што 
е неможноста да најдат формално вработување) и 2) 
Природа (индивидуалните карактеристики на младите луѓе 
што се поврзуваат со недостатокот). Двајца учесници се 
назначуваат за судии: еден ќе биде одговорен да внимава 
на времето за различните задачи, а другиот ќе има улога 
на „сообраќаец“. Секој тим добива табла за презентирање 
насловена со едното од двете „П“ и од секој тим се бара 
да собере информации од членовите на другиот тим. 
Тимовите имаат пет минути да планираат како ќе добијат 
одговори од другите учесници за она „П“ што им било 
зададено, пет минути да прошетаат низ просторијата и да 
ги интервјуираат членовите на другиот тим, да соберат 
информации за задачата на својот тим, како и пет минути да 
ги систематизираат собраните информации на својата табла. 

По завршувањето на презентациите, инструкторот треба да 
дискутира со учесниците за заедничките теми, разликите, 
изненадувањата и работите што недостигаат и потоа треба 
да ги најде врските меѓу двете табли. Пример за тоа како 
може да се осмисли групната активност од овој вид е даден 
во Прирачникот.

Активност 1.3. 
Две П: Истражување 
на недостатоците на 
пазарот на трудот
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Меѓународните стандарди на трудот – донесени од владите, 
работодавачите и работниците во текот на годишната 
Меѓународна конференција на трудот – може да бидат 
во форма на конвенции и препораки. Меѓународните 
конвенции на трудот се меѓународни договори и предмет 
на ратификација од страна на земјите-членки на МОТ. 
Препораките се необврзувачки инструменти што утврдуваат 
насоки што помагаат да се насочат националните политики 
и активности.

Од земјите што ги ратификуваат конвенциите се очекува 
да го приспособат националното законодавство кон 
принципите што се вклучени во меѓународните стандарди 
на трудот. Националното трудово право може да утврди 
стандарди што се повисоки од оние што се утврдени 
во ратификуваните конвенции на МОТ, но не може да 
утврдува пониски стандарди. Според тоа, овие стандарди 
ги утврдуваат минималните насоки за тоа како младите луѓе 
стануваат дел од работната сила и условите на нивното 
вработување (на пример, минималната возраст за стапување 
во работен однос, плата, работно време, ноќна работа и 
лекарски прегледи, безбедност и здравје при работа и 
инспекција на трудот).8

Без оглед на тоа дали некоја земја ратификувала некоја 
конкретна конвенција на МОТ или не, стандардот обезбедува 
насоки за работењето на националните институции во 
областа на трудот и утврдува добри практики за работа и 
вработување. Оттаму, меѓународните стандарди на трудот 
имаат влијание врз националните закони и практики што 
во голема мера го надминува обичното приспособување 
на законодавството кон барањата од некоја ратификувана 
конвенција. Вообичаено, ратификуваните конвенции се 
транспонираат во националното законодавство (тие може да 
се најдат во Уставот, трудовото право, законите за социјално 
осигурување и прописите за индустриска безбедност).

8 ILO, Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards, Geneva, revised edition 2009. 
Информации за сите Конвенции на МОТ може да се најдат на http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.

Меѓународни 
стандарди на 
трудот

25

Сесија 



РАМКА 1.3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВА НА РАБОТА
Осум конвенции во четири области беа идентификувани како камен-темелник на 
Декларацијата на МОТ за основните принципи и права на работа, донесена од земјите-
членки во 1998 година. Декларацијата ги втемелува обврските на владите и организациите 
на работодавачите и на работниците да ги почитуваат и да ги промовираат овие 
принципи и права во областите на слободата на здружување и ефективното признавање 
на правото на колективно договарање; укинувањето на сите форми на принуден труд; 
ефективното укинување на детскиот труд; и укинувањето на дискриминацијата во однос 
на вработувањето и занимањето. За разлика од конвенциите, Декларацијата не мора 
да се ратификува од поединечните земји, туку е автоматски применлива за сите земји-
членки на МОТ. 

Картички со права на работното место: Инструкторот треба да ги сумира овие основни 
принципи и права на работа на картички со правата на работното место што се поставуваат 
на ѕидовите или на таблите за презентирање. Пример за ова е даден во Прирачникот 
(Сесија 1).

За повеќе информации посетете: http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm

Инструкторот треба да ја нагласи важноста на меѓународните 
стандарди на трудот и основните принципи и права на 
работа. Ова може да се стори преку поведување дискусија 
за дискриминацијата – било при барањето работа, во 
текот на вработувањето или по напуштањето на работата. 
Дискриминацијата е присутна кога некој работник, без оглед на 
својата способност за исполнување на барањата на работното 
место, добива помалку поволен третман поради својот пол, 
возраст, раса, етничка припадност, сексуална ориентација, 
попреченост или вероисповед. Дискриминацијата го става 
лицето во понеповолна положба во однос на другите, го 
намалува неговиот пристап до можностите за вработување и 
развој на кариера, како и до еднаков третман на работното 
место. Различниот третман не мора задолжително да упатува 
на кршење на стандардите на трудот. На пример, разликите што 
се засноваат врз конкретните барања на работата не се сметаат 
за дискриминација. Да се биде маж или жена, на пример, може 
да биде легитимно барање за определи работни места во 
репродуктивните уметности или во други области. Разликите во 
плаќањето што го одразуваат нивото на стекнатото образование 
или претходното искуство, исто така, се легитимни. Оваа 
дискусија може да биде надополнета со Активноста 1.4.
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За подигање на свеста за дискриминаторските практики и за да 
им покаже на младите работници како да ги идентификуваат 
таквите практики, инструкторот може да побара од учесниците 
– групирани во парови – да разгледаат неколку ситуации од 
вистинскиот живот за да утврдат дали постои дискриминација 
и, ако постои, поради какви причини. За време на активноста, 
инструкторот треба да ги охрабри учесниците да спомнат 
какви било дополнителни примери за дискриминација при 
ангажирањето и/или вработувањето за кои тие знаат или ги 
искусиле. Оваа активност може да се искористи како самостојна 
вежба или може да се спои со активноста Милионер на 
пристојната работа. 

Инструкторот треба да ја заврши активноста обезбедувајќи 
информации за институциите што се одговорни за 
спроведување на законодавството за еднаквоста (на пример, 
инспекторат за труд, комисија за граѓански права или 
комисија за еднакви можности).

Картички со права на работното место: Инструкторите треба 
да изготват картички со права на работното место на кои 
се наведени облиците на дискриминација што се забранети 
со националното законодавство и да ги постават картичките 
на ѕидот или на таблата за презентирање на крајот на 
активноста.

Предизвикот во однос на вработувањето на младите луѓе е 
предмет на голема загриженост во светски рамки. Младите 
луѓе, во просек, имаат трипати поголема веројатност да 
бидат невработени од возрасните. Начелно, во земјите во 
развој, мнозинството млади работници се невработени 
или сиромашни бидејќи заработуваат помалку од 
противвредноста на 2 американски долари на ден. Младите 
работници, исто така, се несразмерно застапени во слабо 
платената работа (на пример, работа што е платена помалку 
од две третини од просечната плата). 

Стапката на учество на младите лица во работната сила 
се намалува во последните години, пред сè, поради 
зголемениот удел на младите што посетуваат настава. 
Во голем број земји, сепак, обесхрабрувањето има улога, 
исто така: голем број млади луѓе престануваат да бараат 
работа едноставно поради тоа што ги загубиле сите 

Активност 1.4. 
Кажете ѝ „не“ на 
дискриминацијата!

Пристојна  
работа 
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надежи. Во некои земји во Европа и во Латинска Америка 
голем број млади луѓе не се вработени и не се вклучени во 
образование/обука (NEET). Оваа група млади луѓе најчесто 
ги вклучува лицата што го напуштиле образованието, како 
и млади луѓе од сиромашни и дисфункционални семејства 
и со социо-економско потекло што ги сведува на минимум 
нивните изгледи за вработување и интегрирање.

Во споредба со возрасните, младите работници со поголема 
веројатност се вработени со договор за привремено 
вработување, што може да го попречи нивниот пристап до 
бенефициите што зависат од работниот стаж и плаќањето 
придонеси, како што се надоместоците во случај на 
невработеност. Кога некое младо лице е изложено на 
продолжени периоди на вработување врз основа на 
привремен договор, неговата положба во однос на 
плаќањето на придонесите и можностите за планирање 
на иднината се ограничени (Конвенција за минималните 
стандарди за социјално осигурување, 1952 г. (бр. 102) 
и Конвенција за одржување на правата на социјална 
сигурност, 1983 г. (бр. 157)). Договорите на определено 
време, исто така, го зголемуваат притисокот врз вработените 
да се докажуваат дека се натпросечни за да им се продолжи 
договорот.

За неутрализирање на овие практики, МОТ го промовира 
концептот за Пристојна работа како можности за луѓето 
да добијат продуктивна работа во услови на слобода, 
еднаквост, сигурност и достоинство. Пристојната работа 
вклучува можности за продуктивна работа што носи 
правични примања, сигурност на работното место и 
социјална заштита, подобри изгледи за личен развој и 
социјална интеграција, слобода на луѓето да ги искажат 
своите проблеми, да се организираат и да учествуваат во 
носењето на одлуките што влијаат врз нивните животи, како 
и еднакви можности и третман за сите.9 

9 Видете: http://www.ilo.org/decentwork
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РАМКА 1.4. ПРИСТОЈНА РАБОТА ЗА СИТЕ
Работата е од суштинско значење за добросостојбата на луѓето. Покрај тоа што 
обезбедува приходи, работата може да го поплочи патот кон пошироко социјално и 
економско напредување, ги зајакнува поединците, нивните семејства и заедниците. 
Таквиот напредок, сепак, се потпира врз пристојната работа. Пристојната работа ги 
сумира стремежите на луѓето во нивниот работен живот.

Концептот за пристојна работа беше формулиран од конституентите на МОТ – владите, 
работодавачите и работниците – како средство за идентификување на главните 
приоритети на Организацијата. Овој концепт се заснова врз сфаќањето дека работата 
е извор на лично достоинство, семејна стабилност и мир во заедницата, демократски 
општества што му служат на народот и економски раст што ги зголемува можностите за 
развој на продуктивни работни места и на претприемништвото. Практичната реализација 
на Агендата за пристојна работа значи спроведување на четирите стратешки цели на 
МОТ, со родовата еднаквост како мултидисциплинарна цел:

Промовирање работни места – економијата што создава можности за инвестиции, 
претприемништво, развој на вештини, отворање работни места и одржливи приходи за 
живот.

Гарантирање на правата на работното место – остварување признавање и почитување на 
правата на работниците. Сите работници, а особено работниците во неповолна положба 
и сиромашните работници, имаат потреба од застапување, учество и закони што ги 
поддржуваат нивните интереси.

Проширување на социјалната заштита – за промовирање на инклузијата и продуктивноста 
преку осигурување дека жените и мажите уживаат услови за работа што се безбедни, 
овозможуваат соодветно слободно време и одмор, ги земаат предвид семејните и 
социјалните вредности, предвидуваат соодветен надоместок во случај на загубени или 
намалени приходи и допуштаат пристап до соодветна здравствена заштита.

Промовирање на социјалниот дијалог – вклучувањето силни и независни организации 
на работниците и работодавачите е од суштинско значење за зголемувањето на 
продуктивноста, избегнувањето на работните спорови и градењето кохезивни општества.

За да им даде можност на младите да се запознаат со 
концептот за пристојна работа од практична гледна точка, 
инструкторот може да ја претстави Активноста 1.5.

29

Сесија 



Во оваа активност се бара од учесниците – поделени во 
тимови од три или четири лица – да разгледаат неколку 
работни практики и да решат дали тие може да се сметаат за 
пристојни или не.

Учесниците ќе бидат поделени во тимови. Секој тим добива 
еднаков износ пари и треба да избере гласноговорник што 
ќе одговара на прашањата што ги поставува инструкторот. 
Тимот добива или губи определен износ за секој точен или 
погрешен одговор. Првиот тим што ќе освои еден милион 
е победник. Списокот со прашања може да се најде во 
Прирачникот.

За да одлучат дали работната практика е пристојна или не, 
од учесниците се бара да ги користат своите претходни или 
тековни работни искуства, како што е стажирањето, летната 
или редовната работа, или, пак, искуството на своите 
пријатели, познајници или членови на семејството.

За подобро приспособување на активноста кон 
националните околности, инструкторот треба да ги истражи 
најчестите повреди на пристојната работа што ги засегаат 
младите работници во земјата и да ги приспособи соодветно 
ситуациите што им се презентираат на учесниците. Оваа 
активност може, исто така, да се користи во Сесиите 2 и 
4 кога се разгледуваат условите за работа. Примерите за 
пристојната работа може да се надополнат и врз основа на 
активноста Кажете ѝ не на дискриминацијата.

Активност 1.5. 
Милионер на 
пристојната работа
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• Кои се поопштите импликации на пристојната работа 
кога станува збор за економскиот развој и општествениот 
напредок? На пример, како може унапредувањето на 
пристојната работа во некоја заедница или земја да ги 
унапреди животниот стандард и условите за деловно 
работење? Кои конкретни елементи на агендата за 
пристојна работа сметате дека се применливи особено за 
младите работници како вас?

• Кои се четирите клучни области што се уредуваат со 
Декларацијата на МОТ за основните принципи и права на 
работа? Зошто сметате дека овие области се потенцирани 
од меѓународната заедница? Кои од овие области сметате 
дека се најрелевантни за младите луѓе и зошто?

• Дали сметате дека некој од меѓународните стандарди на 
трудот за кои разговаравме денес не се применува како што 
би требало (овде или во кој било друг регион во светот)?

• Кои сметате дека се најдобрите аргументи во полза на 
поголемата флексибилност на пазарот на трудот? Кој е 
најдобриот аргумент за намалување на флексибилноста? 
Дали мислите дека младите работници се почувствителни 
на кои било негативни страни на зголемената 
флексибилност во споредба со другото работоспособно 
население? Дали ова е лошо? Дали сметате дека постојат 
начини за приспособување на шемите за флексибилност 
така што и работодавачите ќе ги добијат користите што ги 
бараат и работниците ќе бидат соодветно заштитени?

• Покрај негативното влијание врз работниците, на кој 
начин дискриминацијата влијае врз општеството како 
целина? Какви влијанија сметате дека има врз економијата 
и социјалната рамка во вашата земја? Кои би биле 
придобивките на заедницата (или земјата), според вашето 
мислење, ако дискриминацијата се намали драстично или 
се елиминира? (Алтернативно, какви придобивки искусивме 
со намалувањето на дискриминацијата?) Дали мислите дека 
може да дојде до судири при обезбедувањето правично 
работно место за младите луѓе, истовремено одржувајќи ја 
правичноста за повозрасните работници? Доколку мислите 
дека може, како би можеле да се појават тие судири? Како 
може да се решаваат?

Теми за 
повторување и 
групна дискусија
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До крајот на оваа сесија, учесниците ќе бидат во состојба:

• Да го дефинираат работниот однос; 

• Да ги наведат правата и обврските на вработените и на 
работодавачите;

• Да ги идентификуваат минималните барања на договорот 
за вработување.

120 minutes

	Спасувачка мисија: Подобри услови за работа;

	Разбирање на договорот за вработување: Што би сакал 
да знам за оваа работа;

	Се бараат: Права... но не без одговорности;

	Имаш повеќе права отколку што мислиш.

Цели  
за учење

Време на 
изведување 

Активности 

Договор за вработување
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Оваа сесија има цел да даде приказ за правата и 
должностите на вработените и работодавачите во работниот 
однос. Учесниците, исто така, се запознаваат со прашањата 
што треба да ги поставуваат кога преговараат за условите на 
работата, како и со методи за справување со нелегитимните 
барања. Крајниот дел на сесијата се фокусира на клучните 
карактеристики на договорот за вработување и неговите 
различни облици. 

Работниот однос е правната врска меѓу работодавачите 
и вработените. Тој постои кога некое лице врши работа 
или услуги под определени услови за надоместок. Токму 
преку работниот однос се создаваат реципрочните права 
и обврски меѓу вработениот и работодавачот. Тој беше, и 
понатаму е, основното средство преку кое работниците 
добиваат пристап до правата и користите што се поврзуваат 
со вработувањето во областите на трудовото право и 
социјалното осигурување. За да ги запознае учесниците 
со различните видови работни односи во кои може да 
бидат ангажирани, како и со правата и обврските што ги 
повлекуваат таквите работни односи, инструкторот треба да 
ги објасни поимите како што се „вработено лице“, „работник 
за сопствена сметка“, „самовработено лице“, „неплатен 
семеен работник“ и „приправник“. Дефинициите за овие 
поими вообичаено може да се најдат во националниот закон 
за работни односи. 

Работодавач: Работодавачите се лицата што ангажираат 
едно или повеќе лица да работат за нив врз постојана основа 
како „вработени“. Нивниот надоместок обично зависи од 
остварената добивка од продажбата на стоки и услуги 
што се произведуваат од претпријатието. Работодавачот 
е одговорен за плаќањето на релевантните даноци и 
придонеси за социјално осигурување што се пресметуваат 
на надоместокот на вработеното лице, а исто така ги 
утврдува и упатствата што вработените мора да ги следат за 
вршење на доделените задачи (што вообичаено се нарекува 
опис на работното место).

Вовед 

Работни  
односи
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Работник за сопствена сметка (или самовработен работник): 
Поимот „работник за сопствена сметка“ го опишува секое лице 
што заработува сопствени приходи преку вршење дејност, 
договор или слободна активност. Заработката на работникот 
за сопствена сметка зависи од добивката остварена преку 
производство на стоки и обезбедување услуги. Работниците за 
сопствена сметка ги носат оперативните одлуки што влијаат врз 
нивното деловно работење, самостојно или со своите партнери. 
Тие вообичаено не ангажираат вработени во постојан работен 
однос.

Неплатени семејни работници: Неплатените семејни работници 
се луѓе што работат за член на семејството или роднина (што 
вообичаено живее во истото домаќинство). Тие вообичаено не 
добиваат никаков надоместок. Работниците може, исто така, 
да се сметаат за неплатени семејни работници кога тие не 
живеат во истото домаќинство, но работат без плата во некоја 
економска активност со која раководи член на семејството или 
роднина.

Вработено лице (со полно и скратено работно време): 
Вработени се оние работници на „платено работно место“ 
(тие се нарекуваат и вработени за плата или работници за 
плата). Тие се платени за својата работа во форма на надница 
или плата. Платата што им се исплаќа на вработените – за 
разлика од платата на работниците за сопствена сметка и 
работодавачите – не зависи од секојдневните приходи на 
претпријатието. Вработените може да работат со полно 
работно време (вообичаено 8 часа дневно, 40 часа неделно) или 
со скратено работно време – односно определен број часови 
што е помал од утврдените работни часови за работа со полно 
работно време. Вработените со скратено работно време немаат 
помали права од работниците со полно работно време. За да се 
избегнат заблудите во врска со работата со скратено работно 
време и правата на работниците со скратено работно време, 
инструкторот може да им ја посочи на учесниците картичката 
со права на работното место што е изготвена за активноста 
Флексибилност на работното место: предности и недостатоци. 
Рамката 2.1. долу дава краток преглед на правата што начелно 
им се обезбедуваат на работниците со скратено работно време.
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РАМКА 2.1. ПРАВА НА РАБОТНОТО МЕСТО НА РАБОТНИЦИТЕ СО 
СКРАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Работници со скратено работно време се вработени лица чиешто редовно работно време 
е пократко од тоа на споредливите работници со полно работно време. Ова значи дека 
тие засноваат ист вид работен однос и се ангажирани за вршење исти или слични видови 
работа или занимања како другите работници во претпријатието.

Работниците со скратено работно време ги имаат истите права како работниците со 
полно работно време во однос на:

• правото на организирање и колективно договарање;

• безбедност и здравје при работа;

• дискриминација во однос на вработувањето и занимањето.

Тие, исто така, имаат право на еднакви услови како работниците со полно работно време 
во следниве области:

• социјално осигурување;

• заштита на мајчинството;

• престанок на работниот однос;

• платен годишен одмор, платени државни празници и боледување.

Правата може да се утврдуваат сразмерно на бројот на работни часови или на заработката, 
во споредба со работниците со полно работно време.

Приправници, практиканти и стажанти: Приправниците, 
практикантите и стажантите се оние работници што имаат 
експлицитни или имплицитни договори за вработување за 
плата што предвидуваат дека нивното плаќање, целосно 
или делумно, ќе биде во форма на обука за некој занает или 
професија. Нивните права и одговорности се различни од 
оние на работниците, бидејќи целта на овие облици на работа 
е учење и оспособување за работното место. Приправниците 
работат, пред сè, за да стекнат знаење и вештини. Оттаму, 
не им е дозволено да ги користат опремата и машините што 
(сè уште) не се обучени да ги користат и не им е дозволено 
да вршат определени задачи без надзор. Приправниците и 
практикантите вообичаено имаат право на ментор/инструктор 
со кого што учат. Ако приправништвото или практикантството 
вклучува и настава во училница, постојат посебни одредби за 
постигнување рамнотежа меѓу времето за училиште и работното 
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време, со ограничување на работното време во деновите кога се 
посетува настава. Стажирањето се однесува на практиката кога 
учениците поминуваат определен временски период во некое 
претпријатие за да научат нешто за работата што ги интересира 
и да набљудуваат различни задачи поврзани со работата. 
Стажантите може и да вршат определени практични работи, но 
под одговорност на училиштето/образовната институција што го 
организирала стажирањето.

РАМКА 2.2. РАБОТНИЦИ ПРЕКУ АГЕНЦИЈА
Ако некој млад работник е вработен преку некоја агенција, тој/таа може:

• да се третира како вработен во агенцијата (иако ова е малку веројатно), или

• да биде самовработен, или

• да биде вработен од организацијата за која тој/таа работи.

Постојат посебни правила за тоа како работниците што се вработуваат преку агенции го 
плаќаат данокот и националните придонеси за осигурување и за тоа како се одлучува дали 
тие се вработени или самовработени. Инструкторот треба да истражи како функционира 
овој облик на вработување на национално ниво и да ги советува младите работници што 
се во оваа ситуација каде треба да се обратат доколку имаат какви било прашања. 

Картички со права на работното место: Правилата што ги 
уредуваат овие облици на работа се разликуваат од една земја 
до друга, а тие се особено релевантни за младите работници 
бидејќи тие се вообичаено лицата што ги пополнуваат овие 
работни места. Инструкторот би можел да изготви Картички со 
права на работното место со релевантните дефиниции што 
се преземени од соодветниот Закон за работни односи и да ги 
охрабри учесниците да дискутираат за разликите меѓу видовите 
работа што може да ги вршат младите луѓе. 

Корпусот на закони и национални правила што ги уредуваат 
односите меѓу работодавачите и вработените, вклучувајќи 
ги поединечните договори за вработување, правото на 
организирање и склучување колективни договори, заштитата 
од дискриминација, платите, работното време и безбедноста 
и здравјето при работа го сочинуваат трудовото право во 
една земја. Како што веќе спомнавме, Конвенциите на МОТ го 
утврдуваат најниското ниво на правата за работниците. Ако 
некоја земја ратификува определена конвенција, нејзините 
одредби треба да се вградат во националното трудово право. 

Меѓународни 
стандарди 
на трудот за 
работните  
односи
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Националното трудово право може да утврди стандарди што 
се повисоки од оние што се утврдени во ратификуваните 
конвенции на МОТ, но не може да утврдува пониски стандарди.

Покрај одредбите во трудовото право, во голем број земји, 
условите на работните односи се утврдуваат во Колективни 
договори што се засноваат врз преговори (колективно 
договарање) меѓу еден или повеќе работодавачи (или некоја 
организација на работодавачите), од едната страна, и 
работниците (застапувани од еден или повеќе синдикати), од 
другата страна (видете Рамка 2.3). Овие договори ги обврзуваат 
потписниците и оние работници во чие име се склучува 
договорот.

РАМКА 2.3. ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ И НА 
РАБОТНИЦИТЕ

Организациите на работодавачите се институции што се основаат за организирање 
и унапредување на колективните интереси на работодавачите. Тие се од суштинско 
значење за осигурување дека работното окружување поттикнува конкурентни и 
одржливи претпријатија што може да придонесат за економскиот и социјалниот развој. 
Организациите на работодавачите се клучна компонента на секој процес на социјален 
дијалог што може да обезбеди дека националните, социјалните и економските цели се 
правилно и ефективно формулирани и ја добиваат поддршката од деловната заедница 
што ја застапуваат.

Синдикатите се организации што се засноваат врз членството на работниците од 
различните струки, занимања и професии, а нивниот основен фокус е ставен на 
застапувањето на своите членови на работното место и во поширокото општество. 
Синдикатите се обидуваат да ги унапредуваат интересите на работниците преку 
процесите за носење на правилата и колективното договарање.

За повеќе информации за организациите на работодавачите и на работниците, посетете: 
http://www.ilo.org/actemp и http://www.ilo.org/actrav

Колективните договори може да утврдуваат услови за работа 
што излегуваат од рамките на трудовото право. Ова значи 
дека условите за работа во определени економски сектори и/
или индустрии може да бидат подобри од стандардите што се 
утврдени во трудовото право. Колективните договори, исто така, 
ги земаат предвид правата и одговорностите на страните, на тој 
начин осигурувајќи складни и продуктивни индустрии и работни 
места.
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РАМКА 2.4. СЛОБОДАТА НА ЗДРУЖУВАЊЕ И ЕФЕКТИВНОТО 
ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

Слободата на здружување и колективно договарање се дел од основните принципи 
и права на работа на МОТ што се спомнуваат во Сесија 1 (Конвенција за слободата на 
здружување и заштита на правото на организирање, 1948 г. (бр. 87); Конвенција за 
правото на организирање и колективно договарање, 1949 г. (бр. 98)). Колективното 
договарање е доброволен процес преку кој работодавачите и работниците разговараат 
и ги договараат своите односи, особено условите за работа. Предноста на колективното 
договарање е тоа што ги решава проблемите преку дијалог и консензус, наместо 
преку судири и конфронтации. Тоа промовира мирно, инклузивно и демократско 
учество на репрезентативните организации на работниците и работодавачите. 
Правото на работниците и работодавачите да основаат свои независни организации е 
основниот предуслов за колективно договарање и социјален дијалог. Подобрувањето 
на инклузивноста на колективното договарање и на колективните договори е клучно 
средство за намалување на нееднаквоста и проширување на заштитата на трудот.

Колективното договарање може да функционира ефективно единствено ако се врши 
слободно и со добра волја на сите засегнати страни. Ова повлекува:

• Вложување напори за постигнување договор,

• Водење вистински и конструктивни преговори,

• Избегнување неоправдани одлагања,

• Почитување на склучените договори и нивна примена со добра волја, и

•  Оставање доволно време на страните да разговараат и да ги решаваат колективните 
работни спорови.

Инструкторот треба да ја нагласи важноста на колективното 
договарање како основно право и клучно средство со кое 
работодавачите и работниците може да постигнат правични 
плати и услови за работа. Инструкторот треба да истражи 
неколку примери на индустрии каде што колективното 
договарање на работниците им обезбедило подобри услови 
за работа и услови на вработувањето. Таквото истражување 
може да се искористи за осмислување активност (или задача) 
што бара од учесниците да откријат дали, во областа на 
работа што ја избрале, постојат колективни договори што 
обезбедуваат подобри услови за вработување и работа 
во споредба со стандардите на трудот што се утврдени на 
национално ниво (Активност 2.1).
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Оваа вежба може да се организира како групна активност 
или домашна задача. Ако вежбата е организирана како 
активност во училница, инструкторот треба да најде примероци 
од колективни договори што биле неодамна склучени во 
различни индустрии (синдикатите на национално ниво и на 
ниво на гранка може да помогнат во оваа смисла). Ако таквите 
договори не се лесно достапни, инструкторот може да напише 
кратки статии (слични на новинарски статии) за преговорите 
меѓу претпријатијата и работниците во врска со условите за 
работа (примери за ова се дадени во Прирачникот). Учесниците 
имаат задача да ги „најдат“ оние индустрии или гранки каде 
што преговорите/колективните договори меѓу социјалните 
партнери обезбедиле подобри услови за работа од оние што се 
утврдени во трудовото право.

Ако активноста се организира како домашна задача, на 
учесниците им се даваат имињата на лицата за контакт 
во националните/гранковите синдикати и од нив се бара 
да побараат информации за колективните договори што 
се применуваат на економскиот сектор, индустријата или 
занимањето во кое избрале да работат (или во кое веќе 
работат). Учесниците одат во „спасувачка мисија“ за условите 
за работа што се однесуваат на платите, работното време, 
надоместокот за прекувремена работа, периодите за одмор и 
платениот годишен одмор.

Картички со права на работното место: Инструкторот треба 
претходно да изготви Картички со права на работното место 
што ги сумираат основните одредби од трудовото право 
за минималната плата, работното време, надоместокот за 
прекувремена работа, годишниот одмор и периодите за одмор.

Познавањето и разбирањето на основните стандарди на трудот 
што го уредуваат односот меѓу работниците и работодавачите 
го овозможува препознавањето дали некое барање на 
работодавачот (во текот на процесот за вработување или на 
работното место) е легитимно или не. Во голем број случаи, она 
што работодавачот може и не може да го побара лесно може 
да се забележи (како, на пример, условувањето за вработување 
некоја млада жена со нејзиното ветување дека нема да 
забремени, или барањето од некој млад работник да ги работи 
сите смени во недела како услов за добивање на работата). 

Активност  2.1. 
Спасувачка мисија: 
Подобри услови за 
работа

Права и 
одговорности
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Во некои други случај, ова е потешко. На пример, дали 
работодавачот може да ги одбие парите што се потрошени 
за набавка на работна униформа од платата на работникот? 
Или, дали работодавачот може да го избегне плаќањето 
на надоместокот за прекувремена работа и, наместо тоа, 
да им надоместува на работниците со платени слободни 
денови? Инструкторот треба да им даде на учесниците 
определени сугестии за тоа како и каде може да ги најдат 
потребните информации (на пример, преку контактирање на 
синдикатите или јавната служба за вработување) кога имаат 
недоумици во врска со легитимноста на она што се бара од 
нив на работа. За повторување на правата и одговорностите 
на работодавачите и работниците, инструкторот може да ги 
предложи следниве активности:

Во оваа активност, учесниците се делат во три групи, при 
што секоја група добива комплет картички во боја (црвени, 
жолти и сини). На секој комплет картички инструкторот 
има напишано примери за права и одговорности на 
работодавачите и на работниците, на пример, „Примање 
упатства за работните задачи“ (повеќе примери се дадени 
во Прирачникот). Учесниците треба да одлучат дали она 
што е напишано на секоја картичка претставува право или 
одговорност и дали се работи за право, т.е. одговорност 
на работодавачот или на работникот. Врз основа на тоа, 
тимот ја става картичката на соодветното место (права или 
одговорности) на таблите за презентирање што се означени 
со „работодавач“ и „работник“. 

Во оваа активност се бара од учесниците – поделени во три 
групи – да дискутираат за случајот што им е распределен, да 
предложат можно решение и да изготват клучни прашања 
за преговори со работодавачот. Прирачникот нуди пример 
за случаи што може да се разгледаат. Меѓутоа, инструкторот 
треба да провери дали предложените одговори за овие 
случаи се усогласени со одредбите од националното 
трудово право. На крајот на активноста, од тимовите се бара 
да им го презентираат својот случај на другите учесници и да 
одговараат на прашања и/или да даваат противаргументи. 
По секоја презентација, инструкторот може, исто така, да 
ги праша другите учесници што тие би сториле во слична 
ситуација.

Активност 2.2.
Се бараат: Права... но не 
без одговорности

Активност 2.3.
Имаш повеќе права 
отколку што мислиш
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Договор за вработување постои кога вработениот и 
работодавачот ќе ги договорат условите на вработувањето. 
Таквите договори за вработување не мора задолжително 
да бидат во писмена форма, освен ако тоа не се бара со 
националното трудово право. Меѓутоа, вработениот и 
работодавачот може да не склучиле експлицитно договор 
како таков, но природата на нивните односи е таква 
што постоењето договор за вработување е имплицитно. 
Националното трудово право вообичаено утврдува кога 
клучните карактеристики на работниот однос треба да бидат 
утврдени во писмена форма и потпишани од работодавачот 
и од вработениот. Во случаите кога постои договор во 
писмена форма, вработениот треба секогаш да побара 
и да чува примерок од договорот бидејќи тоа би можело 
да помогне да се избегнат несогласувањата во однос на 
условите за работа.

Општо земено, договорот за вработување треба да го 
содржи најмалку следново:

• Име и адреса на работодавачот;

• Име на вработениот;

• Назив и опис на работното место на вработениот;

• Место на работа (или забелешка дека од вработениот се 
очекува да работи на различни места);

• Заработка (износ, состав и услови за плаќање);

• Работно време;

• Датум на започнување на договорот (и датум на 
истекување на важноста во случајот на договори на 
определено време);

• Право на одмор, вклучувајќи го бројот на слободни 
денови на кои имаат право работниците и износот на 
нивната заработка додека се на одмор, ако постои;

• Должината на отказниот рок на кој имаат право 
работниците ако се отпуштаат од работа и колкав отказен 
рок тие мора да му дадат на работодавачот ако сакаат да 
го напуштат работното место.

Договорот за вработување може да содржи и посебни 
одредби, особено ако тие се разликуваат од одредбите што 

Договор за 
вработување
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се предвидени во основните стандарди на трудот што се во 
сила во земјата. Таквите одредби може да се однесуваат на 
годишниот одмор, надоместокот во случај на боледување, 
платените државни празници и неделниот одмор, надоместокот 
за прекувремена работа, отказниот рок во случај на престанок 
на работниот однос, права на пензиско и здравствено 
осигурување. Ако писмениот договор не ги утврдува овие 
рокови и услови, тоа се должи на фактот што одредбите што се 
содржани во трудовото право и/или колективните договори се 
применуваат по автоматизам. 

Договорот им дава и на работодавачите и на работниците 
определени права и обврски. Најчестиот пример е дека 
работниците имаат право да бидат платени за работата што 
ја вршат и дека работодавачот има право да им дава разумни 
инструкции на работниците и дека тие треба да работат на 
своето работно место. Овие права и обврски се нарекуваат 
договорни услови. Правата што работниците ги добиваат врз 
основа на своите договори за вработување се дополнителни 
на правата што законски им следуваат. Ако работодавачот и 
вработениот договорат определени услови што се разликуваат 
од условите предвидени во трудовото право, тие треба да бидат 
наведени во писмениот договор за вработување. Во секој случај, 
условите за работа не може да бидат полоши од оние што се 
пропишани во трудовото право или со колективен договор. На 
пример, работодавачот не може да одобри годишен одмор што 
е пократок од одморот што е пропишан во трудовото право.

За подобро да ги објасни основните барања на еден договор 
за вработување – и да ги појасни правата и обврските што 
произлегуваат од него – инструкторот треба да најде различни 
примери на договори за вработување што се достапни во 
различните индустрии/економски сектори што ќе се користат за 
време на работилницата. Секоја земја има сопствени стандарди 
и клаузули за договорите за вработување што се уредуваат 
во согласност со одредбите на трудовото право.10 Исто така, 
за учесниците на обуката би било корисно да видат и пример 
за опис на работно место што вообичаено го придружува 
договорот за вработување за да може подобро да ги разберат 
односите меѓу работникот и работодавачот.

10 Ако не е можно да се најдат такви примери, модел на договор што е во согласност со барањата во 
Обединетото Кралство може да се креира на http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/stmtEmpLanding?r.
l2=1074428798&r.l1=1073858787&r.s=sm&topicId=1075225309
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Целта на оваа активност е да ги запознае учесниците со 
одредбите и условите што вообичаено се вклучени во 
договорот за вработување. Учесниците треба да добијат 
можност да прочитаат пример од вистински договор за 
вработување што се користи во земјата за да разберат 
како треба да изгледа и што треба да содржи договорот. 
Активноста 2.2. (А) Внимавајте на ситните букви во 
прирачникот дава пример што може да се користи за целите 
на обуката доколку не може да се најде вистински договор 
за вработување. Од учесниците се бара – во парови или 
мали групи – да го разгледаат примерокот на договорот 
за вработување и да ги идентификуваат неговите клучни 
одредби и услови. 

Инструкторот би можел, исто така, да изготви уште една 
активност така што ќе им даде повод на учесниците да ги 
вежбаат начините за добивање информации во текот на 
интервјуто за работа. На пример, инструкторот може да 
побара од учесниците да формулираат прашања што би му 
ги поставиле на можниот работодавач во врска со платите, 
работното време и одбитоците од платата (пример може 
да се најде во Прирачникот). Врз основа на прашањата што 
се формулирани од учесниците, инструкторот треба да ги 
наведе, на табла за презентирање, релевантните одредби 
и услови на договорот. Овие одредби и услови потоа може 
да се споредат со условите и одредбите што се содржани 
во примерот за договор за вработување што е даден во 
Прирачникот (Активност 2.2. (А) (Внимавајте на ситните 
букви! Разбирање на договорот за вработување). Учесниците 
веројатно ќе смислат прашања што се однесуваат на:

• Работното време, слободните денови и одморите (Какво ќе 
ми биде работното време? Кои денови од неделата не сум 
на работа? Што е со одморот?);

• Заработка (Колку ќе ми плаќаат? Како и кога ќе добивам 
плата? Што ќе ми се одбива од платата и зошто?); 

• Задачите на работното место (Кои се моите должности? 
Кому му поднесувам одговорност?). 

При обработката на резултатите од вежбата, инструкторот 
треба да ги потсети учесниците дека договорот за 

Активност 2.4. (А)
Внимавајте на ситните 
букви! Разбирање 
на договорот за 
вработување

Активност 2.4. (Б)
Што би сакал да знам за 
оваа работа...
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вработување не мора да ги наведува сите одредби и 
услови што се применуваат за работниот однос. На пример, 
прашањата како што се пробниот период, отпуштањето 
од работа и отпремнината вообичаено се спомнуваат во 
одредбите на трудовото право и во колективниот договор. 

Картички со права на работното место: Инструкторот може 
да ги резимира одредбите и условите што не се експлицитно 
уредени со договорот за вработување на Картички со права 
на работното место. Рамката 2.5. долу дава пример за тоа.

РАМКА 2.5 ПОСЕБНИ КЛАУЗУЛИ И УСЛОВИ
Пробен период: За време на овој пробен период, и работодавачот и вработениот имаат 
право да го раскинат договорот за вработување без да го почитуваат отказниот рок. 
Вообичаено, пробниот период не трае подолго од три месеци и во овој период не мора да 
се наведуваат какви било причини за отпуштање од работа. За време на пробниот период, 
работниците може да не ги уживаат истите права како редовно вработените лица. На 
пример, тие не може да користат платен годишен одмор.

Отказен рок: И работодавачите и работниците, кога сакаат да го прекинат работниот 
однос, мора да го почитуваат отказниот рок. Отказниот рок може да се разликува во 
зависност од работниот стаж. Вработените имаат право да добијат писмена изјава во 
која се наведуваат причините за отпуштање од работа (вообичаено во рок од две недели). 
Голем број земји предвидуваат и плаќање отпремнини, кога претпријатијата мора да 
отпуштаат работници поради намалување на производството или претструктурирање. 
Отпремнините се еднократни износи што се разликуваат во зависност од должината на 
стажот и просечната плата.

Промени на условите на договорот: Работникот мора да се информира (често во писмена 
форма) кога се прават промени на одредбите и условите на договорот за вработување. 
Често, таквите промени влегуваат во сила само ако работникот се согласи со нив.

Теоретски, работодавачот не може да промени некој услов 
во договор без работникот да даде согласност за промената 
(на пример, промена на видот на работата што ја врши 
работникот, промена на местото на работа, намалување 
на платата или промена на бројот на работните часови). 
Во практиката, работникот може да се соочи со изборот 
да ги прифати промените или да ја загуби својата работа. 
Меѓутоа, тој/таа може да преземе определени мерки 
против работодавачот ако не се согласува со промената. 
Преземањето мерки против работодавачот во врска со 
промена во договорот може да значи дека работникот би 
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можел да го загуби своето работно место. Инструкторот 
треба да биде подготвен да ги советува учесниците што да 
сторат во таквите случаи и кому да му се обратат доколку 
имаат какви било прашања.

Некои од изразите што вообичаено се користат за 
опишување на ситуациите кога се раскинува работниот 
однос вклучуваат: „ослободен од работа“, „разрешен од 
должност“ „отпуштен“, „добивање отказ“, „трајно отпуштен“. 
Во најголемиот број случаи, работниот однос престанува ако 
работодавачот11:

• го отпушти вработениот;

• одбие да продолжи или не е способен да продолжи да 
вработува некое лице (дури и кога тоа се должи на стечај 
или несолвентност на работодавачот);

• конструктивно отпушти некој вработен и вработениот 
даде отказ во разумен временски рок;

• отпушти некој вработен за период што е подолг од 
привремено отпуштање од работа.

Обично, ако некој работодавач сака да раскине нечиј 
договор за вработување, тој/таа мора да му достави писмено 
отказно решение или обесштетување за отпуштање од 
работа наместо решението. Обесштетувањето за отпуштање 
од работа е еднократен надоместок во износ што е најмалку 
еднаков на заработката за редовна работна недела што 
работникот инаку би ја заработил во текот на отказниот рок 
на кој имал право. 

Во некои случаи, работодавачот не може да го раскине 
договорот за вработување на некој вработен дури и ако тој/
таа е подготвен да достави уредно писмено известување или 
да плати обесштетување за отпуштање од работа. На пример, 
некој работодавач не може да го раскине работниот однос 
на некој вработен, или да го казни на каков било друг начин 
ако кој било дел од причината за престанокот на работниот 
однос се заснова врз фактот што вработениот поставува 
прашања за придонесите за социјално осигурување или за 
зачленувањето во некој синдикат, или за земање породилно 
отсуство, родителско отсуство, семејно, здравствено или 
отсуство поради итни причини. 

11 Текстот се заснова врз Влада на Онтарио, My employment standards at work. Достапно на: http://www.labour.
gov.on.ca/english/es/

Раскинување на 
договорот
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Во согласност со членовите 4 и 5 на Конвенцијата за 
прекинување работен однос, 1952 г. (бр. 158), работодавачот 
мора да наведе валидни причини и образложение за 
престанокот на работниот однос, како и разумен отказен рок 
или обесштетување во замена за него.

Права на работното место: Инструкторот треба претходно 
да изготви Картички со права на работното место што 
ги сумираат основните одредби од трудовото право за 
отказниот рок и надоместокот во случај на отпуштање од 
работа.

• Ако сте биле возбудени затоа што ви понудиле некоја 
работа, но потоа сте биле загрижени во врска со некои 
конкретни одредби во договорот, како би се справиле 
со таквата ситуација? Какви мерки, доколку ги има, би 
презеле за да ја разрешите ситуацијата? Дали постои 
определена точка во која „само да се работи нешто“ е 
поважно од сите други прашања?

• Што би сториле доколку сфатите дека вашиот 
работодавач не почитувал определени одредби од 
вашиот договор за вработување?

• Кои основни гаранции сметате дека би требало да 
ги добие стажантот во смисла на своите односи со 
работодавачот? Дали стажантите треба да бидат платени 
на некој начин за работата што ја вршат? Дали треба да 
имаат определени права на работното место? Или, пак, 
дали треба да се задоволни со работното искуство што го 
стекнуваат? Какво влијание би имало нивното присуство 
врз другите вработени во претпријатието?

• Дискутирајте за разликите што поединечните работници 
би можеле да ги видат во преговарањето за своите 
услови за вработување преку процесот на колективно 
договарање наспроти поединечното преговарање за 
таквите услови.

• Какви прашања и проблеми би можеле да произлезат за 
работниците што се неплатени семејни работници? Како 
би можеле да се решат тие проблеми? 

Теми за 
повторување и 
групна дискусија
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До крајот на оваа сесија, учесниците ќе бидат во состојба:

• Да ги наведат основните карактеристики на 
националниот систем за социјално осигурување;

• Да ги препознаат најчестите облици на неформално 
вработување на национално ниво;

• Да ги идентификуваат факторите што влијаат врз 
исходите на пазарот на трудот за младите работници.

120 минути

	Изготвување примери од животот: Надевање на 
најдоброто, подготвување за иднината

Цели за учење

Време на 
изведување 

Активности 
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Оваа сесија на работилницата има цел да ги запознае 
младите работници со основните карактеристики на 
националниот систем за социјално осигурување. Таа им 
дава вовед на учесниците за образложението зад шемите 
за социјално осигурување, како и за низата различни 
надоместоци на кои имаат право работниците. Со оглед на 
тоа што шемите за социјалното осигурување се разликуваат 
во голема мера од една земја до друга, инструкторот 
треба да ги истражи националните одредби за да изготви 
Картички со права на работното место што ги сумираат 
основните карактеристики на системот, опфатените случаи, 
критериумите за квалификуваност и нивоата и износите 
на надоместоците. Најсигурните извори на информации 
од оваа област се националниот институт за социјално 
осигурување и синдикатите. Завршниот дел на сесијата ги 
разгледува најчестите облици на неформално вработување 
кај младите работници и ги потенцира факторите што 
може да доведат определени групи млади работници во 
неповолна положба на пазарот на трудот.

Само 20 проценти од светското население има соодветно 
социјално осигурување, а повеќе од една половина од него 
нема никакво осигурување. Социјалното осигурување е 
заштитата што општеството им ја обезбедува на поединците 
и домаќинствата за да осигури пристап до здравствена 
заштита и да гарантира сигурност на приходите, особено во 
случаите на старост, невработеност, болест, инвалидитет, 
повреда при работа, мајчинство или губење на лицето што го 
издржувало семејството. Тоа се дефинира општо како систем 
од надоместоци врз основа на придонеси за здравствена 
заштита, заштита при пензионирање и заштита во случај 
на невработеност, заедно со социјалните надоместоци 
што се финансираат од даноците. Националните системи 
за социјално осигурување може да вклучуваат различни 
елементи, како што е прикажано во Рамка 3.1.

Вовед 

Клучни 
карактеристики 
на системите 
за социјално 
осигурување
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РАМКА 3.1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Системите за социјално осигурување се разликуваат од една земја до друга. Најголемиот 
број системи, меѓутоа: i) се финансираат од придонесите од работниците и работодавачите 
(во еднакви делови, или работодавачите придонесуваат повеќе од работниците, а некогаш 
и со учество на Државата); ii) пропишуваат задолжително учество; iii) пропишуваат дека 
придонесите се уплатуваат во посебни фондови од кои се исплаќаат надоместоците; iv) 
гарантираат надоместоци врз основа на уплатените придонеси, без оглед на приходите 
или богатството на поединечниот корисник; v) осигуруваат дека стапките на придонесите 
и надоместоците се поврзани со тоа колку лицето заработува или заработувало.
Во шемите за социјална помош, даноците – било локални или национални – се користат 
за финансирање на надоместоците што се исплаќаат кога некое лице или семејство 
исполнува определени услови. Начелно, приходите на корисникот се земаат предвид за 
утврдување на конечниот износ на надоместокот што треба да се плати. Голем број земји 
што имаат шеми за социјално осигурување, имаат и шеми за социјална помош за оние 
што се надвор од опфатот на социјалното осигурување, или оние чиишто надоместоци од 
социјалното осигурување се недоволни за задоволување на основните потреби.
Надоместоци од општи приходи: Во некои земји, надоместоците се плаќаат – независно 
од примањата или богатството на поединците – од општите приходи на државата на сите 
жители, или на лицата што биле вработени определен минимален временски период. 
Овие надоместоци често вклучуваат пензии за постарите луѓе, за вдовици/вдовци или за 
деца без родители и за инвалидизирани лица. Здравствената заштита се обезбедува, исто 
така, без потреба самите лица да плаќаат придонеси, бидејќи трошоците се покриваат, 
целосно или делумно, од јавните фондови.
Семејни надоместоци: Постојат многу земји што обезбедуваат определен облик социјално 
осигурување признавајќи ги посебните потреби што се поврзани со засновањето 
семејство. Во некои земји, плаќањата се вршат преку структурата за оданочување. Други 
земји обезбедуваат посебни надоместоци за лицата што одгледуваат деца, било преку 
пензии било преку додатоци на нивните плати.
Националните фондови за непредвидени потреби се задолжителни шеми за штедење 
каде што акумулираните придонеси (заштеди) се исплаќаат на членовите – со камата – 
вообичаено во случаи на пензионирање, инвалидитет или смртен случај. Во системите 
со фонд за непредвидени потреби, поединечните придонеси се одбиваат од платите на 
работниците, а работодавачите обично уплатуваат еднакви (или поголеми) придонеси 
како работниците. Комбинираните придонеси се ставаат на сметка што гласи на име на 
работникот.
Извор: ILO, Social security principles, ILO, Geneva, 1998 

Социјалното осигурување се потпира врз членството. 
Поединечните членови плаќаат придонеси во шемата за 
осигурување што му распределува надоместоци на членот (или 
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неговото/нејзиното семејство) кога ќе настанат околности како 
што е болест, пензионирање или смртен случај. Во програмите 
за социјална помош, од друга страна, правото на надоместоци 
зависи од членството во заедницата. Заедницата ги обезбедува 
– преку државните даноци – средствата што потоа им се 
исплаќаат, во форма на надоместоци, на поединци или на 
семејства што имаат потреба. 
Во некои земји, шемите за социјално осигурување имаат 
ограничен опфат, т.е. вклучуваат само определени 
видови работници. Една од многуте причини за ова е 
административната сложеност на најголемиот број шеми за 
осигурување. Кога поединци и работодавачи плаќаат придонеси 
во некој систем за социјално осигурување, податоците за 
работниот стаж, платите и придонесите треба да бидат 
ажурирани така што, кога ќе се поднесе некое барање, сите 
неопходни информации се достапни и точни (особено за 
надоместоците како што се старосната и инвалидската пензија 
што може да се исплаќаат во текот на неколку децении).
За работниците за надница и плата, најпривлечната 
карактеристика на шемите за социјално осигурување е нивната 
вредност: иако работниците плаќаат дел од својата заработка 
во шемата, работодавачот плаќа износ што е најмалку еднаков 
на нивните придонеси (Државата, исто така, може да учествува 
со свој прилог). Работниците за сопствена сметка, пак, мора 
самите во целост да ги поднесат трошоците за придонесите. 
Начелно, земјите користат еден од двата пристапи за наплата 
на придонесите и исплаќање на релевантните надоместоци. 
Првиот метод предвидува засновање на нивото на надоместокот 
врз процент од заработената плата (надоместоци што се 
поврзани со заработката). Во вториот метод тие се засноваат врз 
трошоците за издржување (паушални надоместоци). 
Инструкторот треба да нагласи колку е важно за младите 
работници да се осигурат дека работодавачот ги плаќа 
придонесите за социјално осигурување. Еден начин да се 
стори ова е преку проверка на нивните пресметки за плата. 
Работодавачите имаа законска обврска да им достават 
пресметка за платата на работниците при секое исплаќање 
на платата. Пресметката за плата треба да ја покажува бруто-
платата и природата и износите на сите одбитоци, вклучувајќи 
ги придонесите за социјално осигурување на вработениот и на 
работодавачот (Сесија 4). 
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Социјалното осигурување е клучна компонента на Агендата на 
МОТ за пристојна работа. МОТ активно промовира политики и им 
обезбедува помош на земјите за да го помогне проширувањето на 
опфатот со соодветни нивоа на социјално осигурување на сите 
членови на општеството.

Донесувањето на Конвенцијата за социјално осигурување, 
1952 г. (бр. 102) од страна на Меѓународната конференција на 
трудот претставува пресвртница во меѓународното социјално 
осигурување. Конвенцијата ги обедини во еден сеопфатен 
документ политиките што земјите-членки беа подготвени да ги 
прифатат и дефинираше низа различни надоместоци што ја 
образуваат сржта на социјалното осигурување. Таа ги утврди 
минималните барања во однос на опфатот на населението и 
содржината и нивото на надоместоците, и ги опфати заштитата 
на правата на финансиерите и на корисниците и придружните 
административни прашања. Конвенцијата бр. 102 ја задржува 
својата важност како инструмент што утврдува значајни основни 
стандарди, без оглед на тоа што, во меѓувреме, МОТ премина на 
низа подетални конвенции и препораки за конкретни области на 
социјалното осигурување, како што се: Конвенција за заштита на 
мајчинството (ревидирана), 1952 г. (бр. 95), Конвенција за еднаков 
третман (социјална сигурност), 1962 г. (бр. 118) (што се однесува 
на еднаквиот третман на државјаните и недржавјаните), 
Конвенција за надоместоци во случај на несреќи при работа, 
1964 г (бр. 121), Конвенција за инвалидска, старосна и семејна 
пензија, 1967 г. (бр. 128), Конвенција за здравствена заштита и 
надоместоци во случај на болест, 1969 г. (бр. 130), меѓу другите.

Во светот што се глобализира, каде што луѓето сè повеќе се 
изложени на глобалните економски ризици, постои сè поголема 
свесност за фактот дека сеопфатната национална политика за 
социјална заштита може да обезбеди силна заштита од голем 
дел од негативните социјални ефекти на кризите. Поради 
овие причини, во 2012 година, Меѓународната конференција 
на трудот донесе еден нов важен инструмент, Препораката 
за основите на социјалната заштита (бр. 202). Оваа нова 
Препорака им обезбедува упатства на земјите-членки за градење 
сеопфатни системи за социјално осигурување и проширување 
на опфатот на социјалното осигурување преку давање 
приоритет на утврдувањето најниски национални стандарди за 
социјална заштита што се достапни за сите. Новата препорака 
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ги надополнува постојните конвенции и препораки. 
Поконкретно, таа им помага на земјите-членки во опфаќањето 
на незаштитените, сиромашните и луѓето од најранливите 
категории. Оттаму, препораката има цел да осигури дека сите 
членови на општеството уживаат најмалку основно ниво на 
социјално осигурување во целиот тек на своите животи.

Во овој момент, од сесијата инструкторот треба да го 
претстави опсегот на надоместоци што се поддржуваат 
од националниот систем за социјално осигурување (вид, 
критериуми за квалификуваност и износ на придонесите и 
надоместоците). Инструкторот би можел да ги систематизира 
овие информации во форма на печатени материјали што 
им се даваат на учесниците. Пример, што се заснова врз 
меѓународните стандарди на трудот, може да се најде во 
Рамка 3.2. 

РАМКА 3.2. НАДОМЕСТОЦИ ВРЗ ОСНОВА НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
• Здравствена заштита: Овие надоместоци обично ја покриваат превентивната здравствена 

заштита, лекарска нега (од општ лекар и специјалисти) и болнички услуги. Понекогаш може да 
вклучуваат и стоматолошка здравствена заштита и медицинска рехабилитација. Честопати се 
бара определен минимален период на вработување и плаќање придонеси пред да се обезбедат 
надоместоците за здравствена заштита. Некои земји бараат плаќање дел од трошоците за 
здравствените услуги од страна на корисниците и предвидуваат максимално времетраење за 
надоместоците (Конвенција за минималните стандарди за социјално осигурување, 1952 г. (бр. 
102), Конвенција за здравствена заштита и надоместоци во случај на болест, 1969 г. (бр. 130)).

• Надоместок во случај на болест: Корисниците треба да докажат дека боледуваат од некоја 
болест или заболување што им оневозможува да работат. Овој критериум вообичаено се 
исполнува со поднесување медицинска потврда. Во голем број системи, од работодавачот 
се бара да продолжи да исплаќа плата (или процент од платата) во определен временски 
период по започнувањето на болеста и за време на отсуството од работа. Конвенцијата на 
МОТ бр. 102 предвидува дека надоместокот во случај на болест треба да изнесува најмалку 45 
проценти од референтната плата, додека, пак, Конвенцијата бр. 130 предвидува 60 проценти 
од референтната плата.

• Надоместок за мајчинство: Овој надоместок се обезбедува преку системот за социјално 
осигурување или од други јавни фондови. Износот на надоместокот може да зависи од нивото 
на платата што ја добивал работникот додека бил вработен, или може да биде изразен како 
процент од референтната плата. Конвенцијата бр. 102 предвидува минимум 45 проценти од 
референтната плата, додека, пак, Конвенцијата за унапредување на вработеноста и заштитата 
во случај на невработеност, 1988 г. (бр. 168) пропишува најмалку 50 проценти од референтната 
плата во првичниот период на невработеност. Надоместокот во случај на невработеност 
начелно е условен со пријавување во јавната служба за вработување (ЈСВ) и активно барање 
работа.
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• Надоместокот во случај на невработеност им се плаќа на оние лица што, не поради 
сопствена вина, станале невработени и, како резултат на тоа, ги загубиле своите примања. 
Овој надоместок обично се плаќа во релативно краток временски период, во зависност од 
периодот на плаќање на придонесите. За да се квалификува за овој надоместок, од работникот 
вообичаено се бара претходно да работел определен број месеци. Надоместоците во случај 
на невработеност обично ги опфаќаат само вработените за плата со редовно платено 
вработување. Износот на надоместокот може да зависи од нивото на платата што ја добивал 
работникот додека бил вработен, или може да биде изразен како процент од референтната 
плата. Конвенцијата на МОТ бр. 102 предвидува минимум 45 проценти од референтната 
плата, додека, пак, Конвенцијата бр. 168 пропишува најмалку 50 проценти од референтната 
плата во првичниот период на невработеност. Надоместокот во случај на невработеност 
начелно е условен со пријавување во јавната служба за вработување (ЈСВ) и активно барање 
работа. 

• Надоместок за повреда на работното место: Нивоата и времетраењето на надоместокот 
за повреда на работното место и професионално заболување се разликуваат од една 
земја до друга. Конвенцијата бр. 102 предвидува најмалку 50 проценти од референтната 
плата, додека, пак, Конвенцијата бр. 121 пропишува 60 проценти од референтната плата во 
случај на неспособност за работа или инвалидност. Начелно, овој надоместок вклучува пет 
елементи: 1) медицинска нега и болничко лекување; 2) надоместоци за времена неспособност 
за работа; 3) паушален износ за трајна и целосна неспособност за работа; 4) процентуален 
паушален износ (или поддршка) за трајна но делумна неспособност; и 5) паушален износ во 
случај на смрт на осигуреното лице (се плаќа на членовите на семејството). Што е „несреќа 
при работа“ или „професионално заболување“ вообичаено е дефинирано во националното 
законодавство. 

• Надоместок за инвалидност: Овој надоместок им се плаќа на осигурените лица што се 
онеспособени и не може да работат. Земјите често утврдуваат некој минимален период на 
плаќање придонеси за квалификување за овој надоместок. Конвенцијата бр. 102 предвидува 
плаќања што се еднакви на најмалку 40 проценти од референтната плата, додека, пак, 
Конвенцијата бр. 128 предвидува најмалку 50 проценти од референтната плата, при што 
стапките се ревидираат периодично.

• Старосни пензии: Овие надоместоци се наменети за спречување на осиромашувањето на 
постарите лица. Работниците плаќаат придонеси во некој осигурителен или пензиски фонд, 
или Државата издвојува средства за осигурување приходи за постарите лица. Голем број 
земји имаат утврдено старосна граница за пензионирање (обично на возраст од 65 години). 
Често, износот на надоместокот зависи од работниот стаж и од износот на платените 
придонеси. Конвенцијата бр. 102 предвидува плаќање надоместоци што се еднакви на 
40 проценти од референтната плата со усогласувања врз основа на трошоците за живот, 
додека, пак, Конвенцијата бр. 128 пропишува плаќање 45 проценти од референтната плата, 
со периодично ревидирање на стапките. 

Извор: ILO; Social security principles, ILO, Geneva, 1998; ILO, Rules of the Game. A brief introduction 
to international labour standards, ILO, Geneva, 2009.   
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По повторувањето на клучните карактеристики на 
националниот систем за социјално осигурување, 
инструкторот може да изготви активност што ја нагласува 
важноста на учеството на младите работници во таквата 
шема (Активност 3.1.). 

Младите луѓе начелно имаат ограничено животно и работно 
искуство и, оттаму, искуство со последиците со коишто 
би морале да се соочат доколку се повредат или станат 
неспособни за работа. Голем број млади работници, 
всушност, може да претпочитаат да располагаат со 
целосниот износ на својата плата, наместо да се откажат 
од мал износ за да се осигурат од нешто што, според 
нивното расудување, можеби никогаш нема да се случи 
(како што е болеста или инвалидноста). За да им помогне 
на младите работници да ги истражат непредвидливите 
случувања во животот и работата и да носат соодветни 
одлуки во овој контекст, инструкторот може да искористи 
групна активност што бара од учесниците да разработат 
различни сценарија што му помагаат на младиот работник да 
донесе правилна одлука што се заснова врз информации за 
плаќањето придонеси во националниот систем за социјално 
осигурување.

Од учесниците, поделени во два тима, се бара да прочитаат 
приказна за еден млад работник и потоа да изготват две 
сценарија – едно каде што сè оди како што треба и едно 
каде што ништо не оди како што треба. Учесниците потоа 
треба да ги разгледаат предностите и недостатоците на 
учеството во системот за осигурување, упатувајќи на двете 
сценарија. На крајот, од секој тим се бара да даде свое 
мислење. Тие треба да имаат на ум дека сите одбитоци од 
платата на работникот (видете Сесија 4 за некои примери) 
треба да бидат колку што е можно поточни согласно 
националните околности. 

Пример за тоа како инструкторите може да ја осмислат оваа 
групна активност е даден во Прирачникот. На крајот на оваа 
активност, инструкторот треба да ги потсети учесниците 
дека животните случувања ретко кога може да се предвидат 
и дека искуствата од реалниот живот веројатно ќе бидат 
некаде помеѓу најдоброто и најлошото сценарио.

Активност 3.1.
Пример од животот: 
Надевање на најдоброто, 
подготвување за 
иднината
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• Кои се главните карактеристики на рамката за социјално 
осигурување во вашата земја? Дали мислите дека самата 
рамка е соодветна за да им обезбеди основна социјална 
заштита на работниците? Колкаво е нивото на учество 
на работната сила? Дали може да сугерирате какви 
било подобрувања што би го направиле социјалното 
осигурување подобро и поефективно?

• На кои начини социјалното осигурување придонесува за 
економскиот и социјалниот напредок во земјата? 

• Кои прашања во врска со социјалното осигурување 
сметате дека се најважни за младите работници и зошто?

• Наведете некои од карактеристиките на неформалната 
економија во вашата земја? Како би можеле работниците 
во неформалната економија да преминат во формално 
вработување и, според тоа, да добијат подобар пристап 
до социјално осигурување?

• Дали имате какви било планови за тоа како ќе живеете по 
пензионирањето? Колку пари мислите дека ќе ви бидат 
потребни и од каде очекувате да ги добиете тие пари? 
Какви мерки предвидувате дека ќе преземате за да се 
осигурите дека ќе можете да имате пристоен живот по 
пензионирањето?

Теми за 
повторување и 
групна дискусија
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До крајот на оваа сесија, учесниците ќе бидат во состојба:

• Да ги наведат националните правила за работното време, 
отсуството и заработката;

• Да ги идентификуваат минималните барања за 
пресметката за плата;

• Да ги објаснат типичните одбитоци од платата.

120 минути

	На работа: Истакни ги стандардите на трудот!

	Ништо не останува на крајот од месецот: Мојата 
пресметка за плата

	Брзо советување

	Шефе, уште само едно прашање... Водење преговори за 
работното време и заработката.

Цели за учење

Време на 
изведување

Активности 

Услови за работа: работно време, 
заработка и отсуство од работа
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Оваа сесија на работилницата се фокусира на работното 
време, заработката и отсуствата од работа. Таа има 
цел да го консолидира и да го прошири знаењето на 
учесниците за релевантните национални стандарди на 
трудот. Сесијата, исто така, обезбедува примери за тоа 
како да се водат преговори за овие услови за работа со 
работодавачите. Оваа сесија треба да се заснова врз 
стандардите на трудот што се во сила во земјата каде што 
се одржува работилницата. Инструкторот треба да изготви 
релевантни Картички со права на работното место што ќе 
им помогнат на учесниците да се потсетат на минималните 
права што се гарантираат со националното трудово право. 
Текстот содржи, исто така, упатувања до релевантните 
меѓународни стандарди на трудот. Инструкторот треба 
да ги потсети учесниците дека ако нивната влада ја 
ратификувала релевантната Конвенција на МОТ, тогаш со 
таквата ратификација се утврдуваат минималните права на 
работниците во нивната земја.

Младите луѓе што започнуваат да работат често се наоѓаат 
во непозната ситуација каде што работата доминира во 
нивниот секојдневен живот и го зазема најголемиот дел 
од нивното време. Покрај тешкотиите што се поврзани со 
промената на начинот на живеење што е предизвикана од 
преминот од училиште на работа, на младите луѓе – особено 
оние што сè уште се тинејџери – начелно им е потребна 
дополнителна заштита поради фактот што тие не постигнале 
целосна зрелост. За задоволување на овие потреби, 
голем број земји донесуваат посебни прописи за условите 
за работа за младите луѓе. Ова обично вклучува помал 
максимален број работни часови (дневно и неделно), заедно 
со забрана за вршење ноќна работа и определени други 
посебни одредби што им овозможуваат на младите луѓе да 
ги комбинираат образованието и работата. 
Регулирањето на работното време е едно од најстарите 
прашања од интерес на законодавството во областа на 
трудот. Токму првата Конвенција на МОТ, донесена во 1919 
година – Конвенцијата за работно време (индустрија), 1919 г. 
(бр. 1) – го ограничи работното време и предвиде соодветни 
периоди за одмор за работниците. Денес, стандардите на 
МОТ за работното време ја даваат рамката за регулирање на 

Вовед 

Работно време
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бројот на работните часови, дневните и неделните периоди 
за одмор и годишните одмори (Конвенција за неделен 
одмор (индустрија), 1921 г. (бр. 14), Конвенција за платен 
одмор (ревидирана), 1970 г. (бр. 132), Конвенција за ноќна 
работа, 1990 г. (бр. 171)). Овие инструменти осигуруваат 
висока продуктивност, истовремено заштитувајќи 
го физичкото и менталното здравје на работниците. 
Стандардите за работата со скратено работно време – како 
што е Конвенција за работа со скратено работно време, 
1994 г. (бр. 175) – станаа особено важни инструменти за 
адресирање на прашањата како што е отворањето работни 
места и унапредувањето на еднаквоста меѓу мажите и 
жените. Инструкторот треба да ги потсети учесниците 
на основните одредби од трудовото право за работното 
време, прекувремената работа, ноќната работа, работата со 
скратено работно време, годишниот одмор и периодите за 
одмор, што веќе беа наведени во Сесија 2. Пример за ова е 
даден во Прирачникот.

РАМКА 4.1. ПРИСТОЈНО РАБОТНО ВРЕМЕ
Подобрувањето на работното време е важен чекор во потрагата на МОТ по пристојна работа. 
Прашањата што се поврзани со работното време треба да се решаваат на повеќе нивоа за да 
се премостат различните видови „јазови“ меѓу реалното и претпочитаното работно време на 
работниците, како и за да се унапреди конкурентноста на претпријатијата (Messenger ed., 2004). 
Овие ситуации ги вклучуваат оние работници што редовно работат со „прекумерно“ долго работно 
време; работниците што работат со скратено работно време и би претпочитале да работат повеќе 
работни часови за да ги зголемат своите примања; и, конечно, работниците чијшто примарен интерес 
не е бројот на работните часови, туку организирањето на тие работни часови, како што се оние 
што работат ноќе, за време на викенд или во нередовни или ротирачки смени. Преземањето мерки 
за решавање на овие ситуации и, оттаму, промовирањето на пристојната работа може да донесат 
придобивки за претпријатијата на низа различни начини, како, на пример, преку зголемената 
продуктивност; намалените стапки на отсуствување од работа и обрт на вработените; и подобрени 
ставови и елан на вработените, што за возврат може да доведат до подобри финансиски резултати.

Програмата на МОТ за услови за работа и вработување (TRAVAIL) идентификуваше пет значајни 
димензии на пристојната работа во областа на работното време, или „пристојното работно време“. 
Овие пет димензии се: 

• Решенијата за работното време треба да ги промовираат здравјето и безбедноста: редовното 
работење со долго работно време не само што влијае негативно врз здравјето и безбедноста на 
работниците, туку и ја намалува продуктивноста на претпријатијата.

• Ориентираност кон семејството: работното време е во полза на работниците и нивните 
семејства, како и на општеството како целина.

60

Услови за работа: работно време, заработка и отсуство од работа



РАМКА 4.1. ПРИСТОЈНО РАБОТНО ВРЕМЕ (ПРОДОЛЖУВА)
• Унапредување на родовата еднаквост: политиките за работното време мора да им 

овозможат на жените да бидат на еднакво рамниште со мажите во однос на вработувањето 
и да им овозможат на двајцата партнери да ги комбинираат платената работа, семејните 
обврски и доживотното учење.

• Подобрување на продуктивноста и конкурентноста на претпријатијата: постојат 
долгогодишни докази што го поврзуваат намалувањето на бројот на работните часови со 
зголемената продуктивност; и 

• Олеснување на изборот на работниците и влијаење врз нивното работно време: работниците 
ја ценат флексибилноста во управувањето со нивното работно време и сметаат дека таа 
претставува важно средство за подобрување на рамнотежата меѓу работата и животот.

Пристојното работно време може да биде заемно корисно за работниците и за работодавачите 
бидејќи создава ситуации во кои и двете страни се победници. Ова се случува бидејќи тоа не 
само што им овозможува на работниците да ги усогласат своите лични животи со платената 
работа, туку и ја зголемува конкурентноста на претпријатието. 

Извор: МОТ, Decent working time. New trends, new issues, Женева, 2006.   

Бројот на работните часови на неделно ниво и начинот на 
кој тие работни часови се организирани може значително да 
влијае врз квалитетот на работата и животот. Работата може 
да влијае врз здравјето на работникот, особено ако работното 
време е долго, нередовно или ако работата се врши ноќе или 
за време на викендот. Младите што имале тешкотии да најдат 
работа може да сметаа дека треба да работат и надвор од 
стандардното работно време, дури и кога тоа не се бара од 
нив, за да ја докажат својата спремност и способност да ја 
вршат работата. Тие може, исто така, да се плашат дека ќе ја 
загубат работата доколку не поминуваат дополнително време 
на работа. 

Инструкторот треба да им ги укаже на учесниците можните 
долгорочни последици од работењето прекумерен број работни 
часови. На пример, студиите покажуваат дека работното време 
што е подолго од 48 часа неделно претставува важен фактор 
на стрес на работното место, што значително го зголемува 
ризикот од проблеми со менталното здравје и дека работењето 
повеќе од 60 часа неделно може да го зголеми ризикот од 
кардиоваскуларни заболувања. Вработените што работат со 
нередовно работно време често се жалат на проблеми со 
спиењето и концентрацијата, а ноќната работа може да го 
зголеми ризикот од нарушувања на здравјето.
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Ова е вежба за нафрлање идеи што има цел да ги 
наведе учесниците да размислуваат и да дискутираат за 
работното време, прекувремената работа, ноќната работа 
и периодите за одмор. Таа започнува со Картички со 
права на работното место што ги сумираат минималните 
стандарди во овие области и табли за презентирање на кои 
се наведени предностите и недостатоците за работниците 
и за работодавачите. Откако инструкторот ќе го претстави 
релевантниот национален стандард на Картичка со права на 
работното место, еден од учесниците ги запишува, на таблата 
за презентација, одговорите на учесниците за предностите 
и недостатоците за работниците и за работодавачите. 
Активноста 4.1. во прирачникот дава определени примери 
за предностите и за недостатоците на работата во смени и 
ноќната работа што инструкторот може да ги употреби за 
насочување на дискусијата. Примерите за Картички со права 
на работното место што се засноваат врз меѓународните 
стандарди на трудот се наведени во Прирачникот (Сесија 4).
Платата е најверојатно најважниот критериум за носење 
на одлуката дали да се прифати некое работно место. 
Оттаму, особено е важно за младите луѓе да разберат како 
се пресметува нивната плата, што се одбива од платата и за 
какви цели, како и да ги разберат минималните барања што 
се утврдени во националното трудово право. 
Платите се сметаат за надоместок, изразен во пари, 
што работодавачот му го плаќа на вработеното лице 
за завршената работа или за обезбедените услуги. 
Тие се утврдуваат со заемна спогодба на работникот и 
работодавачот или со националното право. Заработките 
мора да се плаќаат редовно, а одбитоците се дозволени 
единствено во обемот што е пропишан од националното 
право или со колективен договор. Голем број земји имаат 
утврдено минимална плата што, на национално ниво, 
го утврдува минималниот износ на надоместокот за 
работниците и е наменета за покривање на минималните 
потреби на работниците и на лицата што се издржувани од 
нив во однос на економските и социјалните услови во земјата. 
Минималната плата не може да се намали ниту со колективен 
договор, ниту со спогодба меѓу работодавачот и работникот. 

Активност 4.1.
На работа: Истакни 
ги стандардите на 
трудот !

Заработка 
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Меѓународните стандарди на трудот што се однесуваат на 
платите ги уредуваат прашањата за редовното плаќање на 
платите, утврдувањето на нивото на минималната плата и 
подмирувањето на неисплатените плати во случај на стечај 
на работодавачот. Конвенцијата бр. 131 бара од земјите што 
ја ратификувале да воспостават механизми за утврдување 
на минималната плата што се способни за нејзиното 
утврдување и периодично ревидирање и усогласување. 
Целта на Конвенцијата бр. 95 е да ја гарантира целосната 
и навремената исплата на платите и се применува за сите 
лица на кои им се исплаќа или им се должи плата (член 2(1)). 
Конвенцијата за заштита на платите, 1949 г. (бр. 85) содржи 
посебни заштитни мерки во врска со периодичноста на 
плаќањето за работата на норма. Стандардите на МОТ за 
платите може да помогнат да се осигури дека платите ќе 
останат правични во време на економски промени. 

Инструкторот треба да ги потсети учесниците на 
основните одредби од трудовото право во земјата во 
врска со минималната плата. Некои земји имаат два 
различни коефициенти за минималната плата: еден 
што се применува за возрасните работници и еден што 
се применува за младите луѓе. Ако земјата каде што се 
одржува работилницата применува плата што е пониска 
од минималната за младите работници, инструкторот 
може да поведе дискусија со учесниците за предностите 
и за недостатоците на таквата практика. На пример, некои 
тврдат дека пониската минимална плата би ги стимулирала 
претпријатијата да вработуваат повеќе млади работници; 
други тврдат дека примената на единствена минимална 
плата може да ги стимулира младите луѓе порано да го 
напуштат образовниот процес за да се вработат.12 

Конвенцијата бр. 1 им гарантира на работниците 
дополнителен надоместок за прекувремената работа 
(еднаков најмалку на основната заработка за еден час 
работа плус сите дополнителни надоместоци на кои имаат 
право работниците). Дополнително, Конвенциите бр. 14, 52, 
106 и 132 предвидуваат дека младите работници треба да 

12 Список со аргументи за и против пониска од минималната плата за младите работници може да се најдат во: 
Trade Union Congress, A better way to work, Unit 2: Rights and Responsibilities at Work, Warwick, 2006, p. 25. 
Достапно на: http://www.tuc.org.uk/extras/ABWTW_06_UNIT_2.pdf
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имаат право на надоместок ако мора да работат на државни 
и на службено признаени верски празници.

Сите вработени имаат право на поединечна пресметка за 
плата во писмена форма во времето кога им се дава платата 
или пред тоа. Пресметката за плата мора да ги прикажува:

• бруто-платата (платата пред одбивање какви било 
даноци или придонеси за социјално осигурување);

• износите на одбитоците, на пример, за даноци и 
придонеси за социјално осигурување, како и намената на 
одбитоците; и 

• вкупниот износ на платата што ја добива работникот по 
одбитоците.

Согласно законот, работодавачот има право да врши само 
определени одбитоци од платата на вработениот. Во 
најголемиот број случај, работодавачот може законски 
да одбие определен износ од платата на вработениот ако 
одбитокот13:

• треба да се направи согласно законот. На пример, од 
работодавачите се бара со закон да ги одбијат данокот 
и придонесите за социјално осигурување од платата на 
своите вработени; или

• е дозволен врз основа на договорот за вработување на 
вработеното лице. Ова значи дека договорот мора да 
содржи посебна одредба што го допушта вршењето 
на тој конкретен одбиток. Одбитокот потоа може да се 
изврши законски единствено ако вработениот добие 
примерок од таа договорна одредба во писмена форма 
пред да се изврши какво било одбивање врз основа на 
одредбата. Ова ги опфаќа одбитоците што се однесуваат 
на синдикалните давачки или уплатите во системот за 
пензиско осигурување; или

• одбитокот е договорен со вработеното лице во писмена 
форма пред да биде извршен.

Инструкторот треба да им објасни на младите работници 
како да ја читаат пресметката за плата. Тој/таа треба 
да ги објасни сите одбитоци што може да ги направи 
работодавачот, во согласност со националното право, 

13 Текстот се заснова врз Влада на Онтарио, My employment standards at work, Pay. Достапно на: http://www.
worksmartontario.gov.on.ca/scripts/default.asp?contentID=1-3-1

Читање на 
пресметката за 
плата
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и да им даде совети и сугестии како да проверат дали 
работодавачот ги плаќа сите давачки (даноците и 
придонесите за социјално осигурување). Инструкторот треба 
да истражи како може да се добијат овие информации (на 
пример, определени системи за социјално осигурување 
им даваат можност на корисниците да го проверат својот 
статус преку Интернет; во некои други случаи, лицето треба 
лично да се обрати во агенцијата за социјално осигурување 
за да го провери својот статус во однос на уплатата на 
придонесите). За ова цел може да се искористи Активноста 
4.2.

Читањето на пресметката за работа најверојатно не е 
најпривлечниот дел од работата, но таквата способност ќе 
им помогне на учесниците да разберат зошто добиваат износ 
што е помал од договорениот бруто-износ. Одбитоците 
од платата на работниците се разликуваат според видот 
и процентот во согласност со националниот систем за 
социјално осигурување што е во сила (видете Сесија 3). 
За да ги запознае учесниците со пресметките за плата, 
инструкторот треба да набави примерок од пресметката за 
плата од земјата на учесниците (осигурувајќи дека името 
на вработениот и какви било броеви за идентификација се 
прикриени) и да им ги објасни на учесниците концепциите за 
бруто-плата, одбитоци и нето-плата (чиста плата). Доколку 
ова не е можно, урнек на пресметката за плата е вклучен во 
Прирачникот. 

За да ја заврши сесијата, инструкторот треба да организира 
вежба со инсценација наменета за повторување на стекнатото 
знаење за работното време, платите и годишниот одмор. 
Прирачникот нуди два примери за инсценации. Во првата 
активност (Активност 4.3. Брзо советување) учесниците се 
делат во две еднакви групи. Едната група е составена од 
млади работници што имаат проблеми на работното место, 
а другата група се состои од „советници“ што треба да 
им понудат совети како да ги решат овие проблеми. Секој 
учесник во групата млади работници избира една картичка со 
ситуација од животот (пример е даден во Прирачникот). Еден 
од советниците се известува за оваа ситуација и тој треба, 
за 2-3 минути, да даде совет како да се реши проблемот. 

Активност 4.2.
Ништо не останува 
на крајот на месецот: 
Мојата пресметка за 
плата

Активност 4.3. 
Брзо советување и 
Активност 4.4.
Шефе, уште само едно 
прашање... Водење 
преговори за работното 
време и заработката
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На секои 3-5 минути советникот ги заменува советниците, 
така што младиот работник добива можност да го пријави 
својот проблем на најмалку двајца различни советници. 
Инструкторот може да ја повтори вежбата двапати така 
што секој учесник ќе добие можност да биде и работник и 
советник.

За појаснување, инструкторот треба да поразговара со 
советниците за проблемите што биле предмет на дискусија 
и потоа да побара од младите работници да ги споделат 
добиените совети. Младите работници треба, исто така, да 
наведат кој совет сметаат дека бил најдобар. Завршната 
активност во сесијата (Активност 4.4. Шефе, уште само 
едно прашање... Водење преговори за работното време 
и заработката) е симулација на преговорите за платата 
и работното време. Учесниците се делат во две групи: 
работодавачи и работници. Секоја група добива картички со 
улоги и упатства. Првата задача за секоја група е да одлучи 
каква стратегија за преговарање ќе користи. Откако ќе го 
реши тоа прашање, секоја група определува гласноговорник 
што ќе биде одговорен за преговарање со претставникот 
на другата страна. Инструкторот треба да ги остави 
страните да преговараат приближно 15 минути. На крајот 
на инсценацијата, инструкторот треба да поведе дискусија 
со учесниците за употребената стратегија, дали таа била 
ефективна и што тие би промениле доколку се побара од нив 
повторно да ги одиграат истите улоги.

Постојат повеќе видови отсуства од работа на кои може 
да имаа право работниците. Повеќе различни Конвенции и 
Препораки на МОТ ги уредуваат правата на вработените во 
однос на овие видови отсуства.

Годишен одмор: Тоа е периодот во годината кога 
работниците земаат слободно време од работа, но 
продолжуваат да добиваат примања и да остваруваат 
право на социјална заштита. Работниците може да земат 
определен број работни денови или недели отсуство, 
со цел да им се даде можност за продолжен одмор и 
рекреација. Конвенцијата бр. 132 пропишува право на 
работниците да земат три недели платен одмор секоја 
година. Работниците што се вработени кај работодавачот 
помалку од една година, но повеќе од шест месеци, треба да 

Отсуство од 
работа
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имаат право на сразмерен период на платен одмор. Покрај 
тоа, Конвенцијата предвидува дека треба да биде можно за 
некое вработено лице да искористи две непрекинати недели 
од годишниот одмор наеднаш. Конвенцијата предвидува, 
исто така, дека временскиот распоред за користење на 
периодот за одмор треба начелно да се утврдува од страна 
на работодавачот, во консултации со вработеното лице или 
со неговите претставници.
Боледување: Концептот за платено боледување се состои од 
две компоненти: 

• Отсуство од работа поради болест; и

• Парични надоместоци што ја заменуваат платата за 
време на отсуството од работа поради болест.

Овој концепт се одразува во дефиницијата за платеното 
боледување како надоместени работни денови што се 
загубени поради болест на работниците. Платеното 
боледување е наменето за заштита на статусот и приходите 
на работникот во текот на периодот на болест или повреда 
преку обезбедување здравствена и финансиска заштита. 
Основното образложение за платеното боледување е 
дека работата не треба да го загрозува здравјето и дека 
лошото здравје не треба да доведе до губење на примањата 
и работата. Платеното боледување им овозможува на 
работниците: 

• да добијат брз пристап до медицинска нега и можност за 
лекување; 

• да заздрават побрзо; 

• да го намалат влијанието на секојдневното работење врз 
здравјето; 

• да го спречат развојот на посериозни болести; 

• да го намалат ширењето болести на работното место и во 
заедницата.

Оттаму, платеното боледување има цел да ги подобри 
здравјето и продуктивноста поради побрзото оздравување. 
Тоа го решава и прашањето на сигурноста на приходите 
и избегнувањето на финансиските проблеми што се 
предизвикани од болеста. Обезбедувајќи континуирана 
сигурност на работата и приходите, платеното боледување е 
предуслов за пристап до услугите за здравствена заштита и 
алатка против дискриминацијата на работното место.
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Породилно отсуство: Правото на мајката на период за одмор 
во врска со породувањето е суштинско средство за заштита 
на здравјето на мајката и нејзиното дете. Конвенцијата 
бр. 183 го продолжува периодот на породилното отсуство 
од 12 недели како што беше предвидено во претходните 
Конвенции на најмалку 14 недели, од кои шест недели мора 
да се искористат по породувањето. Препораката бр. 191 
сугерира на тоа дека овој период треба да биде најмалку 
18 недели. Конвенцијата, исто така, го утврдува правото на 
дополнително отсуство во случај на болест, компликации 
или ризик од компликации што произлегуваат од бременоста 
или породувањето. Суштински дел од породилното отсуство 
е правото на жената да се врати на своето претходно 
работно место или на соодветно работно место со иста 
плата по завршувањето на нејзиното породилно отсуство 
(членови 4 и 5). Конвенцијата бр. 183, исто како своите 
претходници, предвидува задолжително отсуство од шест 
недели по породувањето кога на мајката не смее да ѝ се 
дозволи да работи. Ова има цел да ја заштити жената од 
притисоците да се врати на работа кога тоа може да биде 
штетно за нејзиното здравје и за здравјето на нејзиното дете.

Државни празници: Работниците имаат право на платен 
одмор за време на државните и службено признаените 
празници. Државните и обичајните празници, без оглед на тоа 
дали се паѓаат за време на годишниот одмор, не се сметаат 
како дел од минималниот годишен одмор што е пропишан во 
член 3, став 3 на Конвенцијата бр. 132. За време на таквиот 
одмор за празници, работниците го добиваат најмалку својот 
редовен или просечен надоместок.

Татковско отсуство: Некои земји посебно предвидуваат 
татковско отсуство одобрувајќи им на новите татковци 
кратко отсуство околу времето на породувањето. Не постојат 
меѓународни стандарди во врска со татковското отсуство, 
но тоа сè повеќе е вообичаено во националното право и во 
практиката на претпријатијата. Сè почестото предвидување 
на овој вид отсуство, особено во колективните договори, 
може да биде показател за растечката важност што му 
се припишува на присуството на таткото во времето на 
породувањето. Времетраењето на татковското отсуство 
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се движи од два до 15 дена и вообичаено е платено. Во 
определен број земји не постои посебно татковско отсуство, 
но постои поопшто отсуство поради вонредни околности или 
семејно отсуство што може да се искористи од новиот татко.

Родителско отсуство: Се однесува на релативно долгорочното 
отсуство што е на располагање на кој било од родителите 
за да му овозможи да се грижи за доенче или мало дете во 
временскиот период што вообичаено следува по периодот на 
породилното или татковското отсуство. Како што е предвидено 
во Препораката за работници со семејни обврски, 1981 г. (бр. 
165), и мајката и таткото треба да имаат право да користат 
родителско отсуство. Одредбите во врска со родителското 
отсуство се разликуваат во голема мера. Директивата на ЕУ 
за родителско отсуство (96/34/EК) предвидува дека тоа треба 
да им биде достапно на двајцата родители на дете на возраст 
под 8 години како индивидуално право. Времетраењето на 
родителското отсуство треба да биде најмалку три месеци, а 
работниците мора да имаат право да се вратат на работа на 
истото или на слично работно место.

• Кои сметате дека би можеле да бидат некои од 
последиците за вработените што мора да работат 
прекумерен број работни часови или со многу нередовно 
работно време? На кој начин овие ситуации може да 
влијаат врз здравјето, домот и семејниот живот? Какво 
влијание може да имаат овие ситуации врз работното 
место како целина во смисла на безбедноста, квалитетот 
и ефикасноста?

• Кон каков вид работа целите и што би сметале дека е 
соодветна почетна нето-плата што би ги вклучила сите 
потребни одбитоци?

• Дали знаете колку изнесува минималната плата во вашата 
земја? Дали сметате дека таа е доволна за живот? Дали 
вие или некој што го познавате работи за минимална 
плата? Дали сметате дека ги задоволува основните 
потреби? 

• Кои сметате дека се најважните елементи на работниот 
аранжман – покрај платата што ја добивате? Подредете 
ги овие елементи според важноста и образложете.

Теми за 
повторување и 
групна дискусија
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До крајот на оваа сесија, учесниците ќе бидат во состојба:

• Да ги наведат правата и одговорностите на 
работодавачите и на работниците во однос на практиките 
за безбедност на работното место; 

• Да ги идентификуваат ризиците за здравјето и 
безбедноста при работа и да сугерираат мерки за нивно 
намалување.

120 минути

	Пронајди ја опасноста!

	Безбедносна пирамида.

Цели за учење

Време на 
изведување 

Активности 

Безбедност и здравје при работа
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Оваа сесија е поделена на три дела. Првиот дел треба да ги 
запознае учесниците со правата и обврските на работниците 
и на работодавачите во врска со безбедноста и здравјето 
при работа. Вториот дел ги воведува дефинициите за 
опасности и ризици по здравјето и ги дефинира методите за 
нивната идентификација. Последниот дел се фокусира на 
мерките што може да се преземат за сведување на ризиците 
на работното место на најниското можно ниво.

Наместо групните активности што се претставени во оваа 
сесија, инструкторот може да организира посета на некое 
работно место. Во контекст на безбедноста и здравјето 
при работа, тоа би им дало можност на учесниците да 
ги идентификуваат опасностите, како и мерките што се 
преземаат за нивното контролирање, на самото место. 
Ако е можно тоа, на учесниците треба да им се овозможи 
да разговараат и со работниците и со работодавачите 
за мерките што биле преземени за подобрување на 
безбедноста и здравјето во претпријатието. Посетата 
на работното место треба претходно да се планира и 
учесниците треба да бидат информирани пред да се 
спроведе. Во идеалниот случај, посетите би требало да се 
организираат во мали групи за да се изврши „инспекција“ 
на повеќе делови на работното место. По враќањето во 
училницата, учесниците, користејќи различни бои, може 
да ги обележат опасностите на нацртот на постројката (на 
пример, со црвена боја за опасностите по безбедноста, 
зелена боја за хемиските опасности, сина за другите 
опасности по здравјето, итн.). На нацртите треба да се 
наведат и безбедносните мерки што веќе се воспоставени за 
намалување на ризиците. Тимовите треба да ги комплетираат 
своите наоди додавајќи ги болестите и повредите што би 
можеле да произлезат од идентификуваните опасности.
Младите работници се особено под ризик од повреди 
на работното место. Ова може да се случи затоа што тие 
вложуваат премногу напори и/или работат пребрзо за 
да остават добар впечаток. Често, тие не се свесни за 
опасностите што ги носи опремата со која работат или не 
се доволно запознаени со работното место. Ревноста да 
покажат дека се способни да ја вршат работата може да 
ја зголеми веројатноста дека ќе дојде до повреди. Како 

Вовед 

Безбедност и 
здравје: Права и 
одговорности на 
работното место

71

Сесија 



„новајлии“, тие не сакаат „да прават проблеми“ и може да се 
двоумат дали да ги пријават небезбедните услови за работа. 
Покрај тоа, младите работници што не се целосно свесни 
за своите права или сè уште не се доволно самоуверени 
на работа би можеле да ги следат инструкциите од својот 
надзорник дури и кога не се сигурни дали се способни да ја 
извршат доверената задача. Конечно, голем број млади луѓе 
влегуваат на пазарот на трудот со вработувања со кратко 
траење, вклучувајќи ги и сезонските вработувања. Поради 
оваа причина, некои претпријатија би можеле да бидат 
неподготвени да вложуваат во обука за безбедност и здравје 
при работа за младите работници.
Голем број несреќи на работното место може да се избегнат 
ако работниците се свесни за ризиците и знаат како да ги 
елиминираат или да ги намалат. Тие би требало да бидат 
свесни и дека се одговорни за сопствената заштита и за 
одржувањето на безбедноста на работното место. Лицето 
што нема да исчисти некоја истурена течност и ќе му 
предизвика повреда на својот колега што ќе се лизне на таа 
течност, или лицето што мисли дека може само да изврши 
некоја работна задача и ќе се повреди како резултат на тоа 
се само два примери за ова.

РАМКА 5.1. БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА ВО СВЕТОТ 
ДЕНЕС

Меѓународната канцеларија на трудот (МОТ) проценува дека, на светско ниво, 2,3 милиони луѓе 
годишно умираат од несреќи и заболувања поврзани со работата. Се чини и дека бројот на смртните 
случаи при работа бележи пораст. Покрај тоа, се проценува дека секоја година се случуваат 270 
милиони несмртоносни несреќи при работа (при што секоја од нив резултира со најмалку три дена 
отсуство од работа), како 160 милиони нови случаи на професионални заболувања. 

Безбедноста и здравјето при работа е прашање од интерес за владите, работодавачите, работниците 
и нивните семејства. Иако некои индустрии сами по себе се поопасни од другите, групите како 
што се мигрантите или другите маргинализирани работници често се изложени на повисок ризик 
од несреќи на работното место и влошено здравје бидејќи сиромаштијата често ги принудува да 
работат на небезбедни занимања.

Несреќите и заболувањата при работа често имаат неколку меѓусебно поврзани причини; 
организациските, физичките и човечките фактори може да имаат еднакво важни улоги. Некои 
индустрии повлекуваат широк опсег ризици. На пример, во рударството, работниците може 
да ракуваат со опрема со подвижни делови во слабо осветлени средини, често може да бидат 
изложени на опасен прав и испарувања и може да се соочат со ризици од експлозија или пожар.
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РАМКА 5.1. БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА ВО СВЕТОТ 
ДЕНЕС (ПРОДОЛЖУВА)

Несреќите при работа и вложеното здравје носат тешки човечки и економски оптоварувања 
за работниците и нивните семејства, како и за претпријатијата и општеството како 
целина. Глобалните економски трошоци на несреќите и заболувањата што се поврзани со 
работата се еднакви на четири проценти од бруто-домашниот производ на светско ниво – 
20 пати повеќе од износот што се наменува за развојна помош. Од друга страна, постојат 
јасни докази дека здравата работна сила ја зајакнува продуктивноста на претпријатијата 
и носи придобивки за претпријатијата и за националните економии преку намалување 
на бројот на несреќите и заболувањата и намалување на побарувањата врз основа на 
осигурување и обесштетување.

Извор: МОТ, My life... My work... My safe work. Managing Risk in the Work Environment, ILO 
Geneva 2008.  

Инструкторот треба да ги охрабри учесниците да 
размислуваат за своите одговорности за намалување на 
сите ризици по безбедноста и здравјето на своите работни 
места. Одговорноста за здравото и безбедно работно место 
ја поднесуваат сите лица на тоа работно место во онаа 
мера во која тоа лице е способно или овластено за тоа. 
Работодавачите имаат највисок степен на контрола врз 
работното место и законска обврска за заштита на здравјето 
и безбедноста. Меѓутоа, во голем број претпријатија, 
работодавачите не се свесни за сите поединечни ризици 
на работното место. Тие се потпираат врз поединечните 
работници и очекуваат од нив да ги идентификуваат 
ризиците и да предложат мерки за нивно ефективно 
елиминирање или минимизирање.

Одговорностите на работодавачите и работниците треба да 
се сметаат како одговорности што заемно се надополнуваат 
во општата задача за унапредување на безбедноста и 
здравјето при работа во најголемата можна мера во рамките 
на ограничувањата што се наметнати од националните 
услови и практиката. Инструкторот треба да ги сумира 
одговорностите на работодавачите и на работниците за 
осигурување на безбедноста и здравјето на работното 
место.14 Неколку примери се наведени во Рамка 5.2.

14 Табелата е приспособена од Влада на Саскачуан, Ready for Work, III Safety Works: Occupational Health and 
Safety for Young Workers, Saskatchewan, 2005, p 51. Достапно на: http://www.readyforwork.sk.ca/teachers/
resource-binder.htm.
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РАМКА 5.2. ОДГОВОРНОСТИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ И 
РАБОТНИЦИТЕ

Работодавачи Работници

• Обезбедување здраво и безбедно 
работно место.

• Обезбедување информации и обуки 
што се потребни за заштита на здравјето 
и безбедноста на работниците.

• Организирање редовни инспекции на 
работното место, алатките и опремата 
за осигурување на безбедноста.

• Осигурување дека алатките, машините 
и опремата се правилно одржувани.

• Итно коригирање на небезбедните 
услови и активности што се пријавени 
од надзорниците или работниците.

• Познавање и почитување на барањата 
за заштита на безбедноста и здравјето.

• Одговорна грижа за заштита на своето 
и за здравјето и безбедноста на другите 
работници. 

• Соработка со работодавачите во 
врска со прашањата за безбедноста и 
здравјето при работа.

• Користење безбедни работни 
процедури, штитници и лична заштитна 
опрема.

• Пријавување на опасностите (како што 
се небезбедните ситуации и активност) 
без одлагање.

• Учество на обуки за заштита на 
безбедноста и здравјето при работа.

• Познавање и почитување на барањата 
за заштита на безбедноста и здравјето.

Овие обврски се одразуваат во три основни права на 
работниците:15

	Право да бидат информирани за опасностите на 
работното место и како да се справат со нив. Бидејќи 
работодавачите имаат обврска да обезбедат безбедно 
и здраво работно место, тие мора да ги информираат 
и да ги обучат работниците како да постапуваат во 
случај на опасности. Обуката за новите работници 
треба да ги опфати: безбедносните постапки и 
практики што се специфични за дејноста или видот 
на работата; информации за какви било опасности 
на работното место и за утврдените постапки за 
намалување на ризиците; употребата на етикети и знаци 
за идентификација на опасните материјали и мерките 

15 Текстот се заснова врз Влада на Саскачуан, Ready for Work, III Safety Works: Occupational Health and Safety for 
Young Workers, Saskatchewan, 2005, p 56-100. Достапно на: http://www.readyforwork.sk.ca/teachers/resource-
binder.htm.
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на претпазливост што треба да се преземат кога се 
работи со нив; постапките во случај на пожар или други 
вонредни состојби; идентификација на областите 
каде што е забранет или ограничен пристапот; лична 
заштитна опрема; постапки за пријавување опасности и 
несреќи.

	Право да учествуваат во активностите за заштита на 
здравјето и безбедноста на работното место. Ова го 
вклучува правото на работниците да се вклучат во 
работата на комисиите за здравје при работа што се 
воспоставени да обезбедуваат совети за подобрување 
на здравјето и безбедноста на работното место. Овие 
комисии може да бидат задолжителни под определени 
услови (на пример, во претпријатија со определен 
минимален број работници).

	Право да одбијат работа што е невообичаено опасна 
за нив или за другите. „Невообичаено опасна“ работа 
значи работа што не е вообичаена за работното место 
и може да доведе со ситуација за која работникот не 
е соодветно обучен, опремен или искусен. Работникот 
што одбива да изврши некоја работа што смета дека 
е невообичаено опасна треба да го информира 
надзорникот за одбивањето и да биде соодветно 
заштитен од дискриминаторски постапки (како што е 
неоправданото отпуштање).

Работниците, како и работодавачите, мора да гарантираат 
дека овие права се заштитени и мора да вложуваат напори 
за воспоставување и одржување пристојни услови за работа 
и пристојно окружување. Ова значи особено дека:

• Работата треба да се врши во безбедно и здраво работно 
окружување;

• Условите за работа треба да бидат во согласност 
со добросостојбата на човековото достоинство на 
работниците;

• Работата треба да нуди реални можности за лични 
постигнувања, себеисполнување и служење на 
општеството.
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Преамбулата на Уставот на МОТ посебно предвидува дека 
„заштитата на работниците од општите и професионалните 
заболувања и повреди при работа“ е основен елемент на 
социјалната правда што се потврдува оттогаш наваму. 
МОТ има донесено повеќе од 40 стандарди што посебно 
се занимаваат со безбедноста и здравјето при работа, 
како и повеќе од 40 кодекси на практиката. Речиси една 
половина од инструментите на МОТ се занимаваат, директно 
или индиректно, со прашања поврзани со безбедноста и 
здравјето при работа. Конвенцијата за безбедност и здравје 
при работа, 1981 г. (бр. 155) со нејзиниот Протокол од 2002 
година и Конвенцијата за промотивна рамка за безбедност 
и здравје при работа, 2006 г. (бр. 187) беа идентификувани 
како трите клучни инструменти во областа на безбедноста 
и здравјето при работа. Покрај тоа, во 2003 година МОТ 
донесе глобална стратегија за подобрување на безбедноста 
и здравјето при работа што вклучуваше воведување култура 
за превентивна безбедност и здравје, промовирање и развој 
на релевантни инструменти и техничка помош. 

Картички со права на работното место: Инструкторот 
може да изготви картички со права на работното место 
со релевантните информации што се преземени од 
предметниот Закон за работни односи. 

Кога размислуваат за ризиците на работното место, голем 
број луѓе веднаш си помислуваат на особено опасните 
занимања како што се рударството или градежништвото. 
Малкумина размислуваат за опасностите што се присутни 
во занимањата како што е канцелариската работа или 
работата во услужниот сектор. Оттаму, неопходно е да се 
подигне свеста на учесниците за фактот дека опасностите 
при работа може да постојат на кое било работно место. 
„Опасноста“ е дефинирана како која било активност, 
ситуација или супстанција што може да предизвика штета, 
било физички или ментално. Опасностите може да се 
поделат во две широки категории: опасности по здравјето и 
опасности по безбедноста. Рамка 5.3. долу дава дефиниции 
за овие поими.16

16 Текстот се заснова врз Влада на Саскачуан, Ready for Work, III Safety Works: Occupational Health and Safety 
for Young Workers, Saskatchewan, 2005, p. 69. Достапно на: http://www.readyforwork.sk.ca/teachers/resource-
binder.htm.

Идентификување 
на ризиците на 
работното место
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РАМКА 5.3. ОПАСНОСТИ ПО ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТА
Опасности по здравјето Опасности по безбедноста

Општо земено, опасностите по здравјето 
предизвикуваат професионални заболувања 
како што се губење на слухот што е 
предизвикано од бучава, респираторни 
проблеми предизвикани од изложеност на 
хемиски супстанции или повреди поради 
постојано напрегање. Опасноста по 
здравјето може да предизвика долгорочни 
или хронични проблеми. Лицето што страда 
од професионално заболување може да не 
ги забележи симптомите веднаш. На пример, 
честопати е тешко да се открие губењето на 
слухот пред тоа да достигне некоја напредна 
фаза. Постојат пет видови опасности што 
може да предизвикаат професионални 
заболувања:

• Хемиски опасности: гасови, испарувања, 
течности или прав што може да му 
наштетат на телото на работникот. 
Примери: средства за чистење, киселина 
за акумулатори или пестициди.

• Биолошки опасности: живи организми 
што може да предизвикаат болести како 
грип, хепатит или туберкулоза. Примери: 
бактерии, вируси или инсекти. На 
работното место, лицето може да биде 
изложено на биолошки опасности преку 
контакт со употребени игли, болни лица, 
животни, итн.

• Физички агенси: енергетски извори што 
се доволно силни за да му наштетат на 
телото. Примери: топлина, светлина, 
вибрации, бучава или зрачење.

• Ергономски опасности: мебел и опрема 
со лош дизајн или движења. Примери: 
придушена/трепкачка светлина, 
репетитивни движења, несоодветни 
столчиња.

Опасностите по безбедноста може да 
предизвикаат непосредни несреќи и 
повреди што може да вклучуваат изгореници, 
исеченици, скршени коски, повреди на 
грбот или дури и смрт. Некои од основните 
опасности по безбедноста се:

• Лизгање/сопнување на електрични кабли 
на подот или истурени течности.

• Опасности од пожар и експлозии што се 
предизвикани од запаливи материјали 
или експлозивни хемикалии.

• Подвижни делови на машини, алатки или 
опрема; сечила.

• Работа на височина, како што е работата 
на скелиња или лествици.

• Системи под притисок, како, на пример, 
парни котли или цевки.

• Управување возило, возење или работење 
во близина на возила како што се 
виљушкари и камиони.

• Подигнување тешки товари и други 
мануелни/манипулативни операции.

• Материјали што паѓаат од височина, 
или се резултат на тркалање или 
поместување. 

• Насилство од другите работници/
персоналот/клиентите/јавноста.

• Работење сам или на изолирани места.
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Работодавачот има обврска да ги обучи новите работници за 
опасностите или ризиците. Како нови работници, на младите 
луѓе може да им биде незгодно да поставуваат многу прашања. 
Меѓутоа, ако тие не поставуваат прашања и ако работодавачот 
не им обезбеди обука како да работат безбедно, тие никогаш 
нема да бидат свесни за опасностите и со поголема веројатност 
може да доживеат несреќа. Инструкторот треба да им објасни 
на учесниците дека ако не знаат или не разбираат нешто, 
тие треба секогаш да побараат објаснување или повеќе 
информации.17

Оваа активност има цел да ја изгради способноста на 
учесниците за идентификување на опасностите по безбедноста 
и здравјето. Учесниците се делат на помали групи од четири 
или пет лица; од секоја група се бара да ги идентификува 
опасностите на работните места што се прикажани на 
фотографиите што се дадени во Прирачникот (кујна на ресторан 
за брза храна, продавница, канцеларија и бензинска пумпа) и 
да ги наведе професионалните заболувања и повредите што 
може да се случат на секое од овие работни места. Ако времето 
е ограничено, инструкторот може да ја спои оваа активност со 
вежбата Безбедносна пирамида. Во овој случај, инструкторот 
може да прикаже само една или две фотографии и потоа да 
побара од учесниците да ја идентификуваат опасноста и да 
предложат начини за нејзината контрола. Ако работилницата 
за обука е организирана за млади луѓе што сè уште се на 
училиште, инструкторот може да организира вежба Пронајди 
ги опасностите во училницата. Оваа активност е наменета 
да им помогне на учесниците да сфатат дека училниците, 
многу слично на работните места, може да носат сопствени 
опасности што треба да се идентификуваат и да се пријават. Од 
учесниците се бара, во мали групи, да ја набљудуваат својата 
училница (подот, ѕидовите, осветлувањето, проветрувањето, 
бучавата, температурата) и да ги набројат можните опасности. 
Во текот на оваа активност, инструкторот им помага на 
учесниците да ги категоризираат опасностите според видот 
(хемиски, биолошки, физички, ергономски итн.) и нагласува 
дека некои опасности имаат непосредни ефекти (опасност 
по безбедноста), како и долгорочни последици (опасности по 
здравјето). 

17 Текстот се заснова врз Влада на Саскачуан, Ready for Work, III Safety Works: Occupational Health and Safety 
for Young Workers, Saskatchewan, 2005, p. 69. Достапно на: http://www.readyforwork.sk.ca/teachers/resource-
binder.htm.

Активност 5.1.
Пронајди ја 
опасноста!
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За време на групната активност за пронаоѓање на 
опасностите, инструкторот ќе има можност да разговара со 
учесниците кои средства и методи може да се искористат за 
сведување на ризиците на работното место на најниското 
можно ниво. Тие вклучуваат:

	Отстранување на опасноста: Најдобрата мерка е 
опасноста целосно да се отстрани од работното 
место или да се изолира. На пример, да се постават 
штитници околу можните извори на протекувања, да 
се постави подна облога што го спречува лизгањето 
и да се користат физички заштитни мерки за заштита 
на корисниците од подвижните делови на опремата и 
од сечилата. На овој начин, работното место станува 
побезбедно и одговорноста не ја поднесуваат исклучиво 
поединечните работници.

	Подобрување на работните политики и процедури: 
Овој метод се применува кога опасноста не може 
да се отстрани целосно или да се изолира. Добрите 
безбедносни политики може да ја намалат изложеноста 
на работниците на опасна опрема или на течности. На 
пример, поставување знаци „внимание“ и итно чистење 
на истурените течности.

	Користење заштитна облека и опрема: Дури и кога 
се неудобни и несмасни, работниците мора да ги 
користат кога тоа се бара. Личната заштитна опрема 
не ја отстранува самата опасност и, оттаму, е најмалку 
ефикасниот механизам за контролирање на опасноста. 
Пример за ова е носењето чевли што спречуваат лизгање 
или шлем за заштита на главата.

Секој работник има право да биде информиран за 
опасностите на работното место и како да се справи со 
нив. Рамката 5.4. наведува определени прашања што може 
да служат како насоки за учесниците за дискутирање за 
прашањата во врска со безбедноста и здравјето со своите 
работодавачи.

Контролирање на 
опасностите на 
работното место
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РАМКА 5.4. ПРАШАЊА ШТО ТРЕБА ДА МУ ГИ ПОСТАВИТЕ НА ВАШИОТ 
РАБОТОДАВАЧ ВО ВРСКА СО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА

1. Кога ќе добијам основни информации и обука за безбедност на работното место?

2. За кои опасности или ризици треба да бидам свесен?

3. Со кого треба да разговарам ако имам прашања за тоа како да ја извршам задачата 
безбедно?

4. Доколку забележам дека нешто не е во ред, кого треба да известам?

5. Кои постапки за заштита на здравјето и безбедноста треба да ги следам?

6. Каква безбедносна опрема ми е потребна за да ја вршам работата?

7. Дали ќе добијам обука за користење на личната заштитна опрема?

8. Што треба да направам во итните случаи? Кого треба да известам ако се повредам?

9. Каде може да ги најдам противпожарните апарати, приборите за прва помош и помош во 
случај на опасност?

10. Кои се моите одговорности во однос на здравјето и безбедноста?

Ако, по пријавувањето на опасноста, работникот сè уште 
не се чувствува безбедно, тој/таа треба да разговара со 
работодавачот и да побара целосно објаснување за да добие 
одговор на сите свои прашања. Работниците може, исто така, да 
му се обратат на работникот што е член на Комисијата за здравје 
и безбедност (што вообичаено постои во претпријатијата 
што вработуваат 20 или повеќе работници, со исклучок на 
градежните проекти) или на работникот што е претставник за 
заштита на здравјето и безбедноста (во претпријатијата каде 
што има од 6 до 19 работници). Исто така, некои претпријатија 
имаат сектори за здравје и безбедност (таков е случајот кај 
многу големи претпријатија) и работниците може да се обратат 
кај стручните лица за заштита на здравјето и безбедност што 
работат во овие сектори. Еден дел од нивните работни задачи 
е да одговараат на прашања и да даваат совети. Доколку е 
потребно, инструкторот треба да им обезбеди на младите 
работници список со лицата што може да ги контактираат.
Целта на оваа активност е да ја зајакне способноста на 
учесниците за контролирање на опасностите на работното 
место. Активноста се заснова врз пирамида што е нацртана на 
табла за презентирање и е поделена на три дела. Во секој дел 
е наведен еден од трите методи за управување со опасностите 
(отстранување на опасноста, подобрување на работните 

Активност 5.2.
Безбедносна 
пирамида
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политики и процедури, носење заштитна опрема), при што 
секој од нив носи определен број поени. Учесниците се делат 
во помали групи од 3 до 4 лица. Едно лице во тимот запишува, 
а друго трча. Секој тим добива сопствен комплет картички 
во боја, така што на крајот на вежбата може да се избројат 
освоените поени. Тимовите добиваат три минути да ја прочитаат 
приказната што ја придружува секоја слика, да го напишат 
своето решение за спречување на повторното настанување 
секоја несреќа на своите картички и да го пратат тркачот да 
ја постави картичката во соодветниот дел на пирамидата. 
Инструкторот може да организира онолку кругови колку што 
има слики/приказни или да одлучи дека тимот што прв ќе 
собере определен број поени е победник.

Тој/таа треба да ја насочува активноста нудејќи алтернативни 
одговори – доколку постојат – на одговорите што се дадени од 
учесниците.

• Идентификувајте како интересите и на работниците и 
на работодавачите се слични во однос на одржувањето 
безбедно и здраво работно место. Кои се клучните области 
во кои тие може да соработуваат за да ги постигнати целите 
во однос на здравјето и безбедноста? Што може да стори 
работодавачот за да го осигури целосното учество на 
работниците? Какви одговорности имаат работниците? 

• Како може младите работници најдобро да ја разберат 
критичната важност на безбедното и здраво работно место? 
Кои се нивните посебни грижи и интереси што би можеле да 
понудат јасна врска со целите за здравјето и безбедноста на 
работното место?

• Наведете неколку специфични опасности по здравјето и 
безбедноста што може да не бидат очигледни, но би можеле 
да предизвикаат сериозни здравствени проблеми подоцна 
во животот на работникот. Наведете неколку методи што 
работниците и работодавачите може да ги употребат за 
подобро да се информираат за ефектите на овие опасности 
и потребата за нивното решавање. 

• Кои се најголемите економски и општествени придобивки на 
успешното решавање на прашањата во врска со здравјето и 
безбедноста на работното место?

Теми за 
повторување 
и групна 
дискусија
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До крајот на оваа сесија, учесниците ќе бидат во состојба:

• Да ги применат стратегиите за решавање на проблемите 
што се предизвикани од неправичните практики на 
работа; 

• Да управуваат со споровите со работодавачите.

180 минути

	Управување со судир на работното место: Значи, 
вознемирени сте…

	Каков е вашиот стил?

	…и тоа не е крајот!

Цели за учење

Време на 
изведување 

Активности 

Остварување на правата на 
работното место
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Познавањето на правата на работното место е важно, но, само 
по себе, тоа не е доволно за да се осигури дека таквите права 
се почитуваат. Последната сесија на работилницата за обука 
се фокусира на стратегии што им помагаат на младите луѓе да 
управуваат со судирите на работните места и да ги заштитат 
своите права. Вештините за преговарање и способноста за 
конструктивно изнесување на проблемите се во средиштето 
на овие стратегии, како и способноста за идентификување на 
лицата, организациите и институциите што може да помогнат во 
решавањето на споровите на работното место.
Во оваа фаза на работилницата, на инструкторот му се 
препорачува да покани претставници на синдикатот или 
работниците што може да ги споделат своите искуства од 
вистинскиот живот со учесниците и да разговараат за своите 
стравови и двоумења при изнесувањето на проблемите пред 
работодавачите. Особено важно е да се нагласи дека би 
можело да биде многу комплицирано да се биде поборник 
за правичност на работното место поединечно, но дека со 
приклучувањето кон некој синдикат и/или совет на работниците 
гласот на работникот станува посилен и се сфаќа многу 
посериозно.   
На голем број нови вработени во некое претпријатие им е тешко 
да воспостават рамнотежа меѓу исполнувањето на очекувањата, 
докажувањето на сопствената вредност и барањето да бидат 
исполнети нивните права на работното место. На младите 
почетници може да им биде тешко да ги остварат своите права, 
особено ако чувствуваат притисок да не прават проблеми или да 
остават негативен впечаток.
Гневот е вообичаено првата реакција на работниците што знаат, 
или чувствуваат дека нивните права се прекршени. Првиот 
нагон може да биде да се соочат налутено со надзорникот/
работодавачот. Меѓутоа, иако лутината е природна реакција, 
важно е прво да размислат и да ја канализираат лутината на 
конструктивен начин.
Кога ќе настане некој проблем на работното место, првиот 
чекор треба да биде утврдувањето на сопствените права и 
одговорности. Може да биде корисно да се оствари контакт 

18 Приспособено од Министерство за напредно образование, вработување и труд на Саскачеван, Ready for 
Work, VIII Fairness works: Labour standards for young workers, 2008.

Вовед

Конструктивно 
изнесување на 
проблемите18
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со советот на работниците, синдикатот или со некое тело 
за посредување/помирување за да се дознае за правата и 
обврските во дадената ситуација. Кога некој ќе му се препушти 
на гневот, тоа секогаш има последици, како што е губењето 
на кредибилитетот кај колегите. Исто така, најголемиот 
број работодавачи нема да толерираат некој работник што 
користи агресија за решавање на проблемите на работното 
место. Во продолжение се наведени неколку општи правила 
за управување со гневот на работното место на конструктивен 
начин:

• Препознаj го и признај го гневот. Гневот е природно 
човечко чувство. Одрекувањето или отфрлањето на 
гневот, чувствувањето вина или покајувањето за гневноста 
или постојаното преживување на случките е само 
контрапродуктивно и исцрпувачко.

• Обиди се да го разбереш гледиштето на другото лице и/или 
неговите намери. Важно е сите заинтересирани страни да не 
избрзуваат со заклучоците за намерите на другото лице и да 
се обидат да го согледаат проблемот од аголот на другото 
лице, како и да ја утврдат целосно фактичката состојба. 

• Одлучи што ќе преземеш во врска со гневот. Земете ги предвид 
ризиците и придобивките на изразувањето на гневот директно 
на другата страна или индиректно (на пример, на некој пријател), 
или на целосното воздржување од неговото изразување. 
Одлуката дали да се преземе нешто веднаш, подоцна или да не 
се презема воопшто зависи од тоа колкава моќ има предметот 
на гневот на работникот врз неговата или нејзината сигурност 
на работното место и колку на работникот му е важен нивниот 
однос. При носењето на одлуката, младиот работник треба да 
размисли и за тоа колку е разумно другото лице. На пример, 
дали тоа лице може да му го загорчи животот ако смета дека 
е навредено, повредено или загрозено од она што го вели 
работникот? Дали е подобро да се разговара директно со 
засегнатото лице или можеби е подобро да го „испушти 
вентилот“ на некој друг начин?

• Изразете го гневот директно, ако е тоа соодветно. 
Избирањето на вистинскиот момент може да биде важен 
фактор. Важно е да се почека до тогаш кога ќе има доволно 
време да се разговара за проблемот во четири очи и 

84

Остварување на правата на работното место



без прекинувања. Начинот на кој се започнува и се води 
разговорот може, исто така, да влијае врз неговата успешност.

• Изразете го гневот индиректно кога не е соодветно да го 
сторите тоа директно. Ако не е соодветно да го изразат 
гневот директно, учесниците треба да се обидат да го 
сторат тоа на некој индиректен начин. Ова може да вклучува 
приватен разговор со лице од доверба или „испуштање на 
пареата“ на некое друго место.

Вториот чекор за работниците за решавање на нивните проблеми 
во однос на стандардите на трудот треба да биде разговарање 
за проблемот со работодавачот и барање од него да најде рано 
решение. Работниците треба да започнат со разговори со својот 
работодавач за неправичните или небезбедните услови за работа. 
Важно е да се нагласи дека најголемиот број од мнозинството 
работодавачи сакаат да добијат можност да ги решат проблемите 
пред да има потреба од надворешна интервенција. Постојат многу 
фактори што би можеле да влијаат врз исходот на разговорите 
со работодавачот. На пример, работодавачите може да не го 
познаваат законот или може да не бидат информирани како законот 
конкретно ја уредува дадената ситуација. Доколку е можно тоа, 
важно е и вработеното лице и работодавачот да одвојат време да 
„продискутираат“ за проблемот и, по потреба, да побараат совети 
и информации. Некои работодавачи може да бидат отворени за 
разговор за условите за работа и/или за добивање информации или 
сугестии, додека, пак, некои други не се спремни за тоа. Меѓутоа, од 
разговорот би можеле да произлезат некои постапки што работникот 
може да смета дека се неправедни, дисциплински или одмазднички. 
Начинот на кој вработениот ќе ја иницира дискусијата може да го 
реши нејзиниот исход, така што добар начин за започнување на 
разговорот би бил да се побараат, на самиот почеток, информации 
или појаснувања за предметното прашање.

Ако работниците решат дека е невозможно да им се пристапи на 
работодавачите или ако нивните обиди за тоа биле неуспешни, 
тие би можеле да побараат помош од релевантните институции од 
областа на трудот (рано решавање). Ако било повредено трудовото 
право, овие институции може, со согласност од работникот, да 
го повикаат работодавачот од името на работникот на разговор 
за проблематичното прашање. Важно е да се забележи дека 
најголемиот број работодавачи одговараат брзо на жалбите во 
однос на условите за работа во нивното работно место.
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Ако ова не биде успешно, третиот чекор би бил да се поднесе 
формална жалба до соодветните институции (ова може да биде 
Министерството за труд, Советот за решавање работни спорови 
или некое тело за посредување). Во некои случаи, работниците 
може да изберат да не ја поднесат жалбата веднаш. На пример, тие 
може да одлучат да почекаат и да ја поднесат жалбата откако ќе 
го напуштат работното место. Меѓутоа, секој работник што сака да 
поднесе жалба треба да знае дека постојат конкретни временски 
рокови за поднесување на жалбите. Исто така, во некои земји, 
органите од областа на трудот прифаќаат и истражуваат анонимни 
жалби или жалби од трети страни (анонимни дојави) кога постојат 
конкретни докази што упатуваат на непочитување на трудовото 
право.

Секоја земја има свој систем за решавање работни спорови. 
Инструкторот треба да истражи кои механизми се во сила во 
земјата за да може да дава сугестии (видете Рамка 6.1.).

РАМКА 6.1. МЕХАНИЗАМ ЗА РЕШАВАЊЕ РАБОТНИ СПОРОВИ
Конфликтот е неизбежна појава во работните односи. Во идеалниот случај, страните преговараат 
доброволно, без интервенции од некоја трета страна. Кога преговорите се неуспешни, обично 
постојат механизми што може да се искористат од оштетените страни. Препораката на МОТ бр. 
130 (Препорака за решавање жалби, 1967 г.) им го гарантира правото на работниците да поднесат 
жалба кога постапките на работодавачот се спротивни на релевантното законодавство, договорот 
за вработување или колективните договори. Конвенцијата бр. 154 (Конвенција за колективно 
договарање, 1981 г.) предвидува дека телата и постапките за решавање на работните спорови треба 
да бидат ефективни и дека тие треба да работат самостојно, пристапно, неформално, експедитивно 
и консензуално.

Во контекстот на решавањето на работните спорови, сè почесто се користат механизмите за 
„алтернативно решавање спорови“ (АРС). Овој израз опишува широк опсег на механизми од преговори 
за решавање со посредник, каде што страните се охрабруваат да преговараат директно, до системи 
за арбитража или мини судења што во голема мера наликуваат на судска постапка. Системите за АРС 
начелно се категоризираат во системи за преговарање, помирување/посредување или арбитража. 
Системите за преговарање го охрабруваат и го помагаат директното преговарање меѓу страните 
во некој спор, без интервенции од трети страни. Системите за посредување и помирување се многу 
слични, но тие вклучуваат трета страна меѓу страните во спорот што посредува во некој конкретен 
спор или ги помирува страните. Посредниците и помирувачите може едноставно да ја потпомагаат 
комуникацијата, или може да помогнат во структурирањето на решението, но тие немаат овластувања 
да носат одлуки за решението. Системите за арбитража овластуваат некоја треба страна да донесе 
одлука како треба да се реши спорот.

Извор: ILO, Collective bargaining and labour disputes resolution, ILO Issue paper No. 30, Женева, 2008.
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Оваа активност треба да им помогне на учесниците да ги 
идентификуваат и да ги вежбаат стратегиите за справување 
со проблемите на работното место и со лутината што може 
да се јави како резултат на неправичното постапување со 
нив. Учесниците се делат во два тима и секој тим добива 
свој случај. Од членовите на секој тим се бара да го 
прочитаат дијалогот меѓу вработениот и работодавачот, 
да го идентификуваат проблемот, да ги утврдат правата и 
обврските на двете страни и да одлучат што треба да каже 
или да стори работникот. Одговорите од двата тима потоа се 
споделуваат и се предмет на дискусија во завршната сесија. 
На крајот на активноста, инструкторот треба да подели 
материјали што содржат примери што би можело да се каже 
и да се стори за секој посебен чекор. Примерот од овие 
материјали е даден во прирачникот. 

Постојат повеќе стратегии за постапување во случај на 
конфликт со надзорникот, работодавачот или со некој 
колега. Значаен фактор при утврдувањето на најдобрата 
стратегија за управување со конфликтот е индивидуалниот 
пристап на работникот кон конфликтот. Некои работници 
тешко се снаоѓаат со конфликтите и се обидуваат да ги 
избегнат. Други и може да бидат решени да победат по 
секоја цена. Изгледите за успешно решавање на конфликтот 
се поголеми кога работниците/работодавачите се свесни 
за сопствениот стил за управување со конфликти (како и за 
тој на другата страна). Кога се определуваат за пристапот 
кон управувањето со конфликти, работниците треба да ја 
одмерат важноста на своите цели и на нивниот однос со 
работодавачот/надзорникот/колегата. Ако постигнувањето 
на целите им е поважно од односите, стратегиите ќе треба 
да се фокусираат на остварувањето на целите. Од друга 
страна, ако им е важен тој однос, стратегијата ќе треба да 
се насочи кон зачувувањето на односот. Општо земено, 
постојат пет лични стилови за управување со конфликти:

Активност 6.1.
Управување со судир на 
работното место: Значи, 
вознемирени сте...

Познавање на 
вашиот стил за 
управување со 
конфликти
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СТИЛ ВАЖНОСТ НА 
ЦЕЛИТЕ 

ВАЖНОСТ НА 
ОДНОСОТ

СТРАТЕГИЈА 

Мече Неважно Многу важно Успокојување 

Овие луѓе сметаат дека по-
стигнувањето на нивните цели 
не е важно, додека, пак, за-
чувувањето на односите е ва-
жно. Тие често им допуштаат 
на другите лица да излезе по 
нивно за да го одржат одно-
сот.

Желка Неважно Неважно Повлекување

Овие луѓе често сметаат 
дека и целите и односите 
се неважни. Тие често го 
избегнуваат проблемот во 
целост така што ќе се од-
далечат. 

Лисица Умерено важно Умерено важно Постигнување компромис

Овие луѓе сметаат дека и 
целите и односите се уме-
рено важни. Лисицата чес-
то ќе се откаже од дел од 
целта и од дел од односот 
за да постигне спогодба.

Ајкула Многу важно Неважно Принудување

Овие луѓе обично се 
впуштаат во преговори што 
водат кон целосна побе-
да или целосен пораз, со 
оглед на тоа што сметаат 
дека целта е многу важна, 
а односот е неважен. Тие 
ќе се обидат да ги прину-
дат или да ги убедат други-
те да ги исполнат нивните 
потреби. 
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Був Многу важно Многу важно Решавање проблем/Прего-
варање

Овие луѓе сметаат дека и 
целите и односите се мно-
гу важни. Тие бараат реше-
нија што им овозможуваат 
на двете страни целосно 
да ги исполнат своите цели 
и да ги задржат добрите 
односи.

Приспособено од: Министерство за напредно образование, вработување и труд на Саскачуан, 
Ready for Work. VIII Fairness works: Labour standards for young workers, 2008.

Инструкторот треба да ги охрабри младите работници да го 
пронајдат сопствениот стил на управување со конфликти. Ова ќе 
им помогне подобро да се справуваат со конфликтите на своите 
работни места.
Целта на оваа активност е да им помогне на учесниците да се 
запознаат со различните стратегии за управување со конфликти. 
Учесниците се делат во две групи и секоја добива своја студија на 
случај. Од членовите на тимот се бара да го прочитаат случајот и 
потоа да ги рангираат сите пет дадени стратегии за управување 
со конфликти од најдобрата (1) до најлошата (5). Потоа, тие го 
образложуваат својот избор на другите членови на тимот. На крајот, 
тимовите повторно ги прегледуваат предложените стратегии, ги 
утврдуваат предностите и недостатоците на секоја од нив и ги 
запишуваат резултатите во табела „за и против“. Инструкторот треба 
да нагласи дека не постои еден „точен“ одговор за овие студии на 
случаи. Која било, сите или некоја комбинација од презентираните 
стратегии би можеле да се искористат успешно за решавање на 
дадениот проблем. За време на активноста, инструкторот треба да 
дискутира за различните стратегии за соочување со различните 
ситуации:

• Во меѓучовечките односи, речиси секогаш е подобро 
да го решите конфликтот отколку да се повлечете од 
него. Принудувањето, убедувањето, заканувањето или 
манипулирањето со другите за да попуштат може да ги натера 
да пробаат да ги сменат работите подоцна.

• Работниците мора да размислат дали некој однос им е важен 

Активност 6.2.
Каков е вашиот 
стил

89

Сесија 



или не. Тие не може секогаш да бидат сигурни дека нема да 
мора некогаш повторно да имаат работа со тоа лице.

• Важно е работниците да не се откажуваат од какви било цели 
што навистина сакаат да ги остварат. Откажувањето од некоја 
цел може да води кон фрустрации и гнев што подоцна може 
пак да испливаат на површина.

• Сите проблеми не може да се решаваат или да се решат 
веднаш. За некои од нив може да биде потребна долгорочна 
стратегија што се спроведува во текот на определен временски 
период. Ако има време, преговорите за решавање проблеми 
често се најдобриот избор за конструктивно решавање на 
проблемите.

• Не може да се решат сите проблеми или конфликти. Прифатете 
дека проблемот можеби нема да го снема. Можеби ќе биде 
потребно да се прекине односот. Можно, во определен момент, 
лицето да почувствува дека давањето отказ, преместувањето 
во некој друг тим или оддел или менувањето на работата е 
поизводлива опција.

За осигурување правичност на работното место и пристојна 
работа потребно е да се вклучат владите, организациите на 
работодавачите и синдикатите. Владите, како законодавни 
тела, ја утврдуваат рамката за осигурување пристојни 
услови за работа преку трудовото право. Организациите 
на работодавачите и синдикатите ги претставуваат и ги 
заштитуваат интересите на своите членови. Тие често имаат 
различни ставови, но и двете организации се заинтересирани 
за осигурување пристојна работа. Условите за работа и 
продуктивноста се заемно зависни: вработените со поголема 
веројатност ќе бидат продуктивни ако со нив се постапува 
правично и ако се безбедни на своето работно место. За да 
решат некој конфликт, работниците и работодавачите некогаш 
ќе мора да преговараат додека не најдат решение. Активноста 
6.3. им овозможува на младите работници да ги вежбаат своите 
вештини за преговарање.

Оваа активност е замислена како повеќеслојна инсценација што 
се заснова врз една кампања за плата што осигурува соодветни 
услови за живот (наместо националната минимална плата) што се 
спроведуваше на пристаништата во Лондон во 1990-тите години. 
Инсценацијата ги разгледува прашањата на слабо платената работа, 

Подобрување 
на условите 
за работа

Активност 6.3.
...и тоа не е крајот!
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нееднаквоста, претставувањето на работниците и придобивките 
од спроведувањето заеднички кампањи за заштита на своите 
права. Инструкторот може да подготви инсценација што се заснова 
врз националните околности. За осмислување на сценариото и 
улогите може да се искористи медиумското известување за некои 
недамнешни дискусии меѓу организациите на работодавачите и на 
работниците во врска со платите, работното време, колективното 
договарање и безбедноста и здравјето при работа. Оваа активност 
треба да ги ангажира учесниците за некое конкретно прашање, 
ставајќи ги во непознати улоги, за да ги охрабри да комуницираат 
поделотворно со другите групи.

За да се подготви добро за оваа сесија, инструкторот треба да 
ги подреди масите и столчињата за групите на таков начин што 
учесниците ќе може да го видат знакот на кој е наведена улогата 
што треба да ја игра секој тим. Учесниците се делат во тимови, 
при што секој тим добива различна улога. Тимовите добиваат 
10 минути за да ја изготват својата стратегија за преговарање. 
Секој тим има една минута да се претстави и накратко да им 
ги изложи своите намери на другите играчи. Инсценацијата 
започнува со пишување порака, како што е наведено на 
картичката со описот на улогата што ја добива секој тим. Откако 
некој тим ќе добие порака од друг тим, тие може слободно да 
пратат одговори колку што сакаат. Тие би можеле, исто така, 
да симулираат билатерални средби со другите тимови. Во оваа 
фаза, инсценацијата вистински заживува така што групите 
си праќаат и си примаат пораки и реагираат на изјавите и на 
постапките на другите групи. Ако е потребно тоа, инструкторот 
може да даде знак за „последна акција/порака“ за да ја заврши 
активноста. Во сесијата за повторување што следува треба да се 
поттикнат учесниците да дадат одговори на следниве прашања.

	Кому одлучивте да му пишете и зошто? Дали нивните 
одговори беа задоволителни?

	Дали успеавте да го постигнете тоа што го замисливте? 

	Што најверојатно би им се случило на работниците во 
ситуацијата што настанала за време на инсценацијата?

	Ако размислите за постапките на другите играчи, што 
сметате дека вашиот тим можел да направи поинаку?
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• Како би го опишале вашиот личен стил? Кои методи 
може да се употребат за утврдување или оценување на 
личниот стил на другите, како и за да одлучите како да 
му пристапите на некое лице во случај на конфликт или 
несогласување? 

• Наведете неколку добро познати инциденти или 
ситуации од минатото кога поединци или држави влегле 
во конфликт откако претходните обиди за надминување 
на разликите се покажале како неуспешни? Зошто 
пропаднале овие обиди? Дали можело да се стори уште 
нешто за да се избегне конфликтот? 

• Како работник, какви се вашите опции за постапување 
со некој работодавач што не покажува никаква 
подготвеност да постигне компромис или да ја разбере 
вашата страна на приказната? 

• Дали постојат случаи каде што двете страни во некој 
спор може „да се согласат дека не се согласуваат“ и 
потоа да продолжат да соработуваат на позитивен 
начин? Како би можело да дојде до тоа? Конструирајте 
сценарио во кое може да се постигне позитивен резултат 
без целосно да се надминат разликите.

На крајот на работилницата, инструкторот треба да им даде 
определено време на учесниците да ги организираат добиените 
информации, да постават какви било дополнителни прашања и 
да проверат дали ги имаат сите контакти што може да им бидат 
потребни. Добра активност за затворање на работилницата би 
можела да биде сесија со прашања и одговори со претставниците 
на синдикатот во врска со:

• членството во синдикатот и актуелните услови за работа 
во националните индустриски гранки;

• одредбите на колективниот договор на национално ниво;

• како може синдикатот да им помогне на младите 
работници со жалбените постапки и со другите прашања 
поврзани со вработувањето.

На крајот на работилницата, инструкторот треба да побара од 
учесниците да оценат колку научиле. Примерот за прашалник за 
оценување во Анекс 6 нуди модел што може да се приспособи 
од страна на инструкторот. Резултатите од оваа вежба ќе му 
помогнат на инструкторот да ги подобри идните работилници и 
другите настани за учење. 

Теми за 
повторување и 
групна дискусија

Завршување на 
работилницата
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Вежбата за кршење на мразот е активност што им помага на 
членовите на некоја новооформена група да се запознаат 
и да се опуштат пред некоја групна вежба. Таа може, 
исто така, да им помогне на учесниците да ја совладаат 
срамежливоста при говорењето пред група луѓе што не ги 
познаваат. Долу се наведени повеќе забавни активности 
што се успешно користени од други инструктори во контекст 
на различни групи. Инструкторот може да ги приспособи 
овие активности кон секоја група користејќи некои од 
долунаведените сугестии:

Интервјуа: Побарајте од учесниците да се поделат во 
парови. Потоа, секое лице го интервјуира својот партнер 
во определено време. Кога групата повторно ќе се собере, 
секое лице го претставува својот соговорник на остатокот од 
групата.

Претставување во круг: Побарајте од учесниците да 
застанат во круг. Тие добиваат две минути да дознаат колку 
што е можно повеќе информации за лицето од својата лева 
страна, како и неколку интересни факти за него. Секој 
учесник потоа го претставува лицето од својата лева страна 
на целата група.

Фрлање топче: Учесниците и инструкторот образуваат круг 
и си подаваат меко топче во кругот. Учесниците го кажуваат 
своето име кога ќе ја фатат топката. Кога ќе ја фатат топката, 
тие би требало да можат да го кажат името на лицето што им 
ја фрлило топката.

Малку познат факт: Побарајте од учесниците да се 
претстават и да кажат што работат, како и да соопштат 
некој малку познат факт за себе. Овој „малку познат 
факт“ станува елемент за очовечување што помага да се 
надминат разликите меѓу членовите на групата во текот на 
последователната интеракција.

Две вистини и лага: Побарајте од секој учесник по ред да 
соопшти два точни и еден лажен исказ за себе. Остатокот од 
групата треба да погоди кој исказ е лажен.

Вежби за  
кршење на  
мразот 

Младите луѓе и работатаСесија 
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Пред да ја спроведе првата група од активностите, 
инструкторот треба да изготви комплет картички со права на 
работното место што ги резимираат клучните стандарди на 
трудот што се во сила во земјата во однос на минималната 
возраст за стапување во работен однос, работното време, 
минималната плата, годишните одмори, боледувањето, 
еднаквото плаќање, отпуштањето од работа, итн. За да го 
стори ова, тој/таа треба да го провери следново:

	Минималната возраст за стапување во работен однос 
што е во сила во земјата.

	Занимањата за кои е утврдена повисока минимална 
возраст за стапување во работен однос.

	Максималниот дозволен број работни часови неделно, 
вклучувајќи ја прекувремената работа.

	Важечката минимална плата и категориите работници 
што се исклучени од примената.

	Стапката на надоместокот за прекувремена работа 
што е утврдена во Законот за работни односи и/или 
колективен договор на национално ниво.

Пример за картичка со права на работното место

Покрај ова, инструкторот треба да ги резимира, на картички во боја, 
основните меѓународни стандарди на трудот до кои има упатувања 
во Упатството за инструкторот. Инструкторот може да ги користи сите 
вакви картички за поддршка на активностите во оваа и во другите 
сесии.

Картички во боја  
и картички  
со права на  
работното место
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 y Слобода на здружување и право на колективно 
договарање

Овие стандарди на трудот го предвидуваат правото на сите 
работници и работодавачи да основаат и да пристапуваат 
кон организации според сопствениот избор, да се заштитат 
од постапките на антисиндикална дискриминација и да го 
промовираат колективното договарање. Стандардите за 
слободата на здружување предвидуваат дека работниците 
имаат право на соодветна заштита од постапки на 
антисиндикална дискриминација, вклучувајќи ги барањата 
од работникот да не му се приклучи на синдикатот или 
да се откаже од членството во синдикат за да добие 
вработување, или отпуштањето на некој работник поради 
неговото членство во синдикат или учество во синдикалните 
активности. Правото на организирање и основање 
организации на работодавачите и на работниците е 
основниот предуслов за здраво колективно договарање и 
социјален дијалог. Практиките за колективно договарање 
осигуруваат дека работодавачите и работниците имаат 
еднаков глас во преговорите и дека исходот ќе биде фер и 
правичен.
Конвенција за слобода на здружување и заштита на правото 
на организирање, 1948 г. (бр. 87)
Конвенција за правото на организирање и колективно 
договарање, 1949 г. (бр. 98)

Укинување на сите форми на принуден или задолжителен 
труд

Овие стандарди ја забрануваат употребата на каков било 
облик на принуден или задолжителен труд како средство за 
политичка принуда или воспитување, казна за изразување 
политички ставови, работна дисциплина, казнување за 
учество во штрајкови и за дискриминација. Предвидени 
се исклучоци за работа што се бара во рамките на 
задолжителното служење воен рок, на редовните граѓански 
обврски, како последица на правосилна судска пресуда (под 
определени околности), во случаи на вонредна состојба и 
за помали комунални услуги што се вршат од членовите на 
заедницата.
Конвенција за принудна работа, 1930 г. (бр. 29)
Конвенција за укинување на принудната работа, 1957 г. (бр. 
105)

Пример за картички 
во боја со описи 
на меѓународните 
стандарди на трудот
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Минимална возраст за стапување во работен однос и 
забрана на детскиот труд

Стандардот за минималната возраст предвидува дека 
општата минимална возраст за стапување во работен однос 
е 15 години (13 за полесна работа) и дека минималната 
возраст за вршење опасна работа е 18 години (16 години 
под определени строго утврдени услови). Постојат посебни 
одредби за итното укинување на најлошите облици на 
детскиот труд, вклучувајќи ги практиките што се слични 
на ропство, како што се продажбата и трговијата со деца, 
должничкото ропство и принудниот труд; регрутирање 
на децата за цели на проституција, учество во вооружени 
судири или трговија со дрога; и работа што е штетна за 
нивното здравје, безбедност и морал.

Конвенција за минимална возраст, 1973 г. (бр. 138) 
Конвенција за укинување на најлошите облици на детски труд, 
1999 г. (бр. 182)

Укинување на дискриминацијата (вработување и 
занимање)

Овој стандард ја забранува дискриминацијата пристап до 
можностите за вработување, обука и другите услови на 
вработувањето врз основа на расата, бојата на кожата, 
полот, верата, политичкото убедување, националното и 
социјалното потекло. Целта е да се промовираат еднаквите 
можности и третман и еднаквата плата и надоместоци за 
работа со еднаква вредност.

Конвенција за еднакво плаќање, 1951 г. (бр. 100) 
Конвенција за дискриминација (вработување и занимања), 
1958 г. (бр. 111)
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Работејќи во парови или во мали групи, сите учесници имаат 
по 10 минути да ги одговорат следниве пет прашања.  

	На која возраст (ти или некој од твоите пријатели) почна 
да работиш за плата?  ___________________________________

	На кое работно место?  __________________________________

	Колку часа работеше (ти или твојот пријател) неделно?  
___________________________________________________________

	Колку беше платен (ти или твојот пријател? 
 __________________________________________________________

	Дали (ти или твојот пријател) работеше прекувремено 
и колку (ти или твојот пријател) беше платен за 
прекувремената работа?  
 __________________________________________________________

Поделете ги учесниците во две групи. Секој тим 
добива два листа хартија означени со „РАБОТНИЦИ“ и 
„РАБОТОДАВАЧИ“. Секој лист е поделен на две колони 
означени со „За“ и „Против“. Тимовите имаат 10 минути да 
дискутираат за предностите и недостатоците на следниве 
облици на флексибилно вработување, како за работниците, 
така и за работодавачите, и да ги запишат своите одговори 
на листовите. 

Пример  1

РАБОТА СО СКРАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Работата со скратено работно време е секоја работа што се врши со работно време 
што е пократко од полното работно време, што вообичаено изнесува 40 часа неделно. 
Работникот со скратено работно време обично работи помалку од 35 часа неделно.

19 Приспособено од Министерство за напредно образование, вработување и труд на Саскачеван, Fairness works: 
Labour standards for young workers, 2008.

20 Списокот е приспособен од Trade Union Congress, A better way to work, Unit 5: The Future of Work, Warwick, 
2006, p. 18f. Достапно на: http://www.tuc.org.uk/extras/ABWTW_06_UNIT_5.pdf

Активност 1.1. 
Правични  
работни места1

Активност 1.2.
Флексибилност на 
работното место: 
кои се предностите  
и недостатоците?2
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РАБОТОДАВАЧИ
За Против

• Подобра способност за реагирање на 
промените во производството

• Пофлексибилно планирање на работата
• Пониски даноци и придонеси за социјално 

осигурување

..........

..........

• Повисоки даноци и придонеси за социјално 
осигурување кога се користат поголем број 
работници со скратено работно време за 
покривање на истото работно време со 
работници со полно работно време

• Повисоки поднесени трошоци за 
координирање на поголемиот број 
вработени

..........

..........

РАБОТНИЦИ
За Против

• Повеќе слободно време и подобра 
рамнотежа меѓу работата, семејството и 
слободното време

• Полесна можност за влез на пазарот на 
трудот за младите работници

• Поголем број вработени лица

..........

..........

• Пониски плати поради пократкото работно 
време

• Пониски надоместоци од социјалното 
осигурување и намалени можности за 
градење кариера

• Поинтензивна работа (во случаите 
работните обврски што се предвидени за 
полно работно време треба да се завршат 
во скратеното време)

• Веројатност за работа надвор од 
стандардното работно време

..........

..........

Пример 2

ПРИВРЕМЕНА РАБОТА

Привремената работа се дефинира како вработување единствено за ограничен временски 
период (што може да трае од 1 до 12 месеци или подолго). Вообичаено, договорот за 
привремено вработување може да се продолжи ограничен број пати за едно исто лице. 
Привремените работници понекогаш се вработуваат со договори за вработување на 
определено време. Таквото вработување е за определен, ограничен и претходно утврден 
временски период. Работниот однос престанува кога ќе истече договорот и работодавачот 
не мора да даде никаков отказен рок.
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РАБОТОДАВАЧИ
За Против

• Поттикнува поголема флексибилност бидејќи 
бројот на потребните работници варира во 
согласност со барањата на производството 
(ангажирање нови работници кога расте 
производството и необновување на 
привремените договори за време на пад на 
производството)

• Пофлексибилно планирање на работата, со 
оглед на тоа што привремените работници 
може да ги покриваат редовно вработените 
додека се на одмор, породилно отсуство или 
боледување

• Ги отвора вратите за ангажирање 
специјалисти за спроведување посебни 
проекти

• Може да се користи како алатка за селекција 
на работниците што треба да се вработат на 
неопределено време.

..........

..........

• Повисоки трошоци за координирање на 
работата

• Нема заштеди на даноци или придонеси за 
социјално осигурување

• Привремените работници може да не 
бидат толку мотивирани и посветени како 
редовно вработените

• Зголемени трошоци за обука на 
привремените работници.

..........

..........

РАБОТНИЦИ
За Против

• Можност за влез на пазарот на трудот за 
младите работници

• Поголем број вработени лица

• Можност да се испробаат различни 
работни места пред да се избере насоката 
за развој на кариерата.

..........

..........

• Помала сигурност во однос на стажот и 
платите

• Периодите на невработеност меѓу 
вработувањата може да бидат долги

• Помали можности за кариерен развој

• Потреба за учење различни задачи

• Ограничен или непостоен пристап до 
надоместоците што се условени со 
минимален период на непрекинато 
работење

• Често треба да работат понапорно за да 
докажат дека се способни да ја вршат 
работата

• Можно нередовно работно време.

..........

..........
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Учесниците се делат во две групи. Двајца учесници добиваат 
улога на судии, а еден учесник внимава на времето. На 
едната група ѝ се дава лист хартија означен со Предизвици, 
а другата добива лист означен со Природи, како што е 
прикажано на сликата долу.

• „Предизвиците“ се определени исходи на пазарот на 
трудот. На пример, работа во неформалната економија; 
дискриминација; слабо платена работа.

• „Природи“ се однесува на индивидуалните 
карактеристики што доведуваат до тоа некои млади 
работници да бидат изложени на поголеми ризик од 
другите да доживеат определени исходи на пазарот на 
трудот. На пример, младите работници со попречености 
често се соочуваат со дискриминација на работа; 
работниците што зборуваат јазик на некоја малцинска 
заедница често се смета дека не ги поседуваат 
потребните вештини, добиваат пониски плати, итн.

Секој тим добива пет минути да испланира како ќе добие 
одговори од другите учесници за соодветното „П“ што 
му е распределено. Тимовите треба да го искористат ова 
време да ги формулираат прашањата што треба да ги 
постават, да одлучат кој кого ќе интервјуира и како да ги 
евидентираат прашањата. По истекувањето на петте минути 
(според лицето што внимава на времето), членовите на тимот 
добиваат нови пет минути да се движат низ просторијата 
за да ги интервјуираат членовите на другиот тим и да 
соберат информации. Движењето се регулира од страна 
на судијата, кој постапува во својство на „сообраќаец“. На 
крајот, секој тим добива пет минути да ги запише собраните 
информации на својот лист. На крајот на активноста, двата 
тима се согласуваат која „Природа“ се соочува со најмногу 
„Предизвици“.

Активност 1.3.
Две П: Истражување 
на недостатоците на 
пазарот на трудот
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Пример

ПРЕДИЗВИЦИ ПРИРОДИ
• Работа во неформалната економија A.   Работници мигранти

•  Дискриминација врз основа на 
здравствената состојба, ниска стапка 
на вработеност, висока стапка на 
неактивност

B.   Работници со ХИВ/СИДА

• Слабо платени работни места, без 
социјална заштита

C.   Нискоквалификувани работници

•  Дискриминација врз основа на 
семејните обврски и родот. Пречки за 
прифаќање работа со полно работно 
време

D.   Самохрани мајки 

•  Опасна и небезбедна работа E.   Работници со попречености

Поделени во парови, учесниците добиваат 15 минути да 
ги прочитаат приказните на четворица млади работници. 
За секоја ситуација тие треба да одлучат дали постои 
дискриминација и, ако постои, врз кои основи.

Ана конкурирала за работа во текот на летото во некоја 
голема стоковна куќа. Од стоковната куќа ѝ одговориле дека 
не вработуваат лица за работа во текот на летото. Неколку 
недели подоцна, Ана, која е припадничка на ромската 
заедница, забележала дека една од нејзините пријателки од 
училиште работи во стоковната куќа. Пријателката ѝ рекла 
дека била вработена пред неколку дена за да помогне во 
летните месеци кога има повеќе работа.

Можни основи за дискриминација: Расна/етничка 
припадност. Ана била жртва на дискриминација ако 
стоковната куќа не ја вработила поради тоа што е 
припадничка на ромската заедница.

21 Примерите се приспособени од Комисија за еднакви можности за вработување на Соединетите Американски 
Држави, Youth @ Work Your Rights. Достапно на: http://youth.eeoc.gov/rights.html.

Активност 1.4.
Кажете ѝ „не“ на 
дискриминацијата!21

Приказната на 
Ана: 
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Марија конкурирала за работа во едно локално претпријатие 
што редовно ангажирало средношколци како градежни 
работници. Меѓутоа, управителот ѝ рекол на Марија дека 
нема слободно работно место во градежништвото, но 
дека има ослободено место за секретарка во седиштето 
на претпријатието. Марија конкурирала за тоа место и 
ја добила работата. По неколку недели, таа го слушнала 
управителот како му кажува на еден колега дека ѝ направил 
услуга затоа што ја вработил како секретарка бидејќи 
работата во градежништвото е машка работа. 

Можни основи за дискриминација: Пол/род. Марија била 
жртва на дискриминација ако управителот не ја вработил 
како градежен работник затоа што е жена.

Иван тукушто започнал да работи со скратено работно 
време во една популарна продавница за облека. Тој е еден 
од 50 телефонски оператори што се одговорни за прием 
на нарачките по телефон. Сите оператори работат во мали 
работни станици што се сместени во една голема просторија. 
На вработените не им се распределува некоја посебна 
работна станица; тие самите си ја избираат станицата во 
согласност со принципот „прв дојден, прв услужен“. Иван 
користи инвалидска количка и има проблеми со движењето 
горе-долу низ тесните премини. Иако секој ден пристигнува 
30 минути порано, тој не може секогаш да најде слободна 
работна станица блиску до влезот пред да му започне 
смената. Иван го информира својот управител за овој проблем 
и бара да му биде доделена работна станица во близина на 
вратата. Управителот му кажува на Иван дека претпријатието 
не одобрува посебен третман за никого и му сугерира да 
доаѓа порано на работа.

Можни основи за дискриминација: Попреченост. 
Продавницата го дискриминирала Иван кога го одбила 
неговото барање за разумна промена на работното место 
што му било потребно поради неговата попреченост.

Новиот управител на едно софтверско друштво смета 
дека може да ја зголеми продажбата ако вработи искусен 
графички дизајнер, без оглед на фактот што Петар, 
дизајнерот што веќе е вработен во друштвото и има 23 
години, привлекол голем број нови клиенти во периодот 

Приказната на 
Марија: 

Приказната на 
Иван: 

Приказната на 
Петар: 
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од шест месеци колку што работи во друштвото. Новиот 
управител не сака да му го продолжи договорот на 
определено време на Петар и го заменува со Александар, 
40-годишен експерт за маркетинг.

Можни основи за дискриминација: Возраст. Управителот го 
дискриминирал Петар ако причината за непродолжувањето 
на неговиот договор за вработување е неговата возраст. 
Меѓутоа, ако бил променет описот на работното место за 
да се вклучат барања за подолго работно искуство – што 
Петар не го поседува – нема дискриминација.

Учесниците се делат во два тима. Од секој тим се бара да 
избере гласноговорник што ќе одговара на прашањата што 
ги поставува инструкторот. Тимовите имаат 15 секунди да 
одговорат. Ако одговорот е точен, тимот освојува 200.000 
валутни единици (ВЕ). Ако одговорот е погрешен, тимот 
губи 200.000 ВЕ. Секој тим започнува со бонус во износ 
од 300.000 ВЕ. Првиот тим што ќе собере еден милион 
победува.

ПРАШАЊЕ ОДГОВОР
1. Марко е домар што вообичаено 

работи 15 часа прекувремено 
секоја недела. Тој не добива 
надоместок за прекувремена 
работа, туку добива дополни-
телен (платен) слободен ден 
секои три недели. 

НЕ Е ПРИСТОЈНА РАБОТА

Начелно, трудовото право утврдува колку часови 
прекувремена работа неделно/месечно може да 
работи некој работник и какви методи се користат 
за пресметка на надоместокот за прекувремена 
работа. Истиот член ги наведува и исклучоците од 
општото правило (на пример, раководителите во-
обичаено немаат право на надоместок за прекувре-
мена работа) и дали прекувремената работа може 
да се надомести во форма на дополнително (плате-
но) слободно време.

Упатување: Конвенции на МОТ бр. 1, 30 и 153

2. Јана работни со скратено ра-
ботно време во фабрика за 
чевли последната година, но ѝ 
било кажано дека нема право 
на породилно отсуство. 

НЕ Е ПРИСТОЈНА РАБОТА 

Работниците со скратено работно време ги имаат 
истите права како и работниците со полно работно 
време. 

Упатување: Конвенција на МОТ бр. 175  

Активност 1.5.
Милионер на 
пристојната работа
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ПРАШАЊЕ ОДГОВОР
3. Тамара е студентка што 

навечер работи во ресторан. 
Таа добива 20 проценти 
помалку од минималната плата 
затоа што ресторанот е во 
сопственост на нејзиниот вујко. 

НЕ Е ПРИСТОЈНА РАБОТА 

Трудовото право ги определува категориите 
работници што се исклучени од примената на 
одредбите за минималната плата. Овие категории 
начелно ги опфаќаат земјоделските работници и 
повремените бебиситери, но не и роднините на 
работодавачот. 

Упатување: Конвенција на МОТ бр. 131  

4. Виктор работи во софтверско 
друштво каде што добива 
едночасовна неплатена пауза 
за оброк. 

ПРИСТОЈНА РАБОТА 

Должината на неплатените паузи за оброци во текот 
на работниот ден е утврдена во трудовото право 
или во колективниот договор. Неплатените паузи за 
оброци вообичаено имаат траење од 30 минути до 
еден час.

5. Марија е 16-годишна студентка 
што работи во продавница 
откако ќе се врати од училиште. 
Таа добива минимална плата.

ПРИСТОЈНА РАБОТА

Вообичаено, младите луѓе на возраст над 15 години 
може да работат полесни работи, под услов ако 
тоа не го доведува во прашање посетувањето на 
наставата. 

Упатување: Конвенција на МОТ бр. 138    

6. Игор, кој има 18 години, 
нашол работа како градежен 
работник. Работодавачот му 
кажува дека мора самиот да 
плати за својата заштитна 
опрема (чизми и шлем). 

НЕ Е ПРИСТОЈНА РАБОТА 

Работодавачот е обврзан да обезбеди и да ја 
одржува заштитната опрема. 

Упатување: Конвенција на МОТ бр. 167    

7. Александар, 17 години, нашол 
работа во рудник за дијаманти 
(подземен коп). Неговиот 
надзорник му соопштил дека 
политиката на друштвото е да 
врши претреси на работниците 
до гола кожа на крајот на 
смената за спречување кражби.

НЕ Е ПРИСТОЈНА РАБОТА

Работата во рудник со подземен коп се смета за 
опасна работа и забрането е да ја работат лица 
на возраст под 18 години. Претресувањето до гола 
кожа е спротивно на достоинството на работниците 
и е незаконито.

Упатување: Конвенции на МОТ бр. 138, 182, 176

105

Сесија    



ПРАШАЊЕ ОДГОВОР
8. Маријана работи две години 

во пиварница. Кога друштвото 
започнало да остварува послаби 
резултати, таа била отпуштена 
без отказен рок или надоместок.

НЕ Е ПРИСТОЈНА РАБОТА

Должината на отказниот рок е утврдена во трудовото 
право и зависи од работниот стаж. Работодавачот 
може да му исплати надоместок на работникот во 
замена за отказниот рок. 

Упатување: Конвенција на МОТ бр. 158 

9. Валентина би сакала да работи 
како фризерка. Таа наоѓа 
можност за вработување во еден 
фризерски салон во центарот 
на градот, но кажано ѝ е дека 
ќе мора да помине период на 
пробна работа од 15 дена. 

ПРИСТОЈНА РАБОТА 

Трудовото право начелно дозволува периоди на 
пробна работа.

10. Горан има 23 години и 
конкурирал за работно место 
за кое се бараат најмалку две 
години работно искуство. Тој 
има само 15 месеци работно 
искуство. Не е примен на 
работа. 

ПРИСТОЈНА РАБОТА 

Работодавачот има право да ги избира работниците 
врз основа на нивното работно искуство и барањата 
на работното место.

11. Тања работи врз основа на 
договор за привремена работа 
за три месеци. Ѝ било ветено 
дека ќе добие договор за 
вработување на неопределено 
време, но на крајот на 
овој период добива само 
продолжување на договорот за 
три месеци.

ПРИСТОЈНА РАБОТА 

Начелно, договорите за привремена работа може да се 
продолжуваат. Трудовото право утврдува колку пати 
може да бидат продолжени и колку може да изнесува 
вкупниот период на привремена работа. 

12. Сања работи со скратено 
работно време во последните 
3 години. Таа би сакала да 
започне да работи со полно 
работно време бидејќи 
нејзините деца сега одат 
во градинка. Нејзиниот 
работодавач ѝ кажува дека нема 
работно место со полно работно 
време за неа.

ПРИСТОЈНА РАБОТА 

Работодавачот нема обврска да го претвори 
вработувањето со скратено работно време во 
вработување со полно работно време.

Упатување: Конвенција на МОТ бр. 175  
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1) Вежба во училница
Учесниците се делат во два тима. Секој тим добива 20 минути 
да спроведе „спасувачка мисија“ за подобри услови за 
работа Учесниците се делат во два тима. Секој тим добива 20 
минути да спроведе „спасувачка мисија“ за подобри услови 
за работа.
Делот од мисијата што се однесува на „потрагата“ бара 
од тимовите да ги прегледаат колективните договори 
(новинарските извештаи) што им биле дадени и да ги најдат 
одредбите што се однесуваат на платите, работното време, 
надоместокот за прекувремена работа, периодите за одмор 
и платениот годишен одмор.
Вториот дел од мисијата се состои од „спасување“ на оние 
индустрии/индустриски гранки каде што преговорите/
колективните договори на работниците им донеле подобри 
услови за работа во споредба со условите за работа што 
се пропишани во трудовото право. Тие се претставени 
накратко на Картичките со права на работното место 
под насловите „минимални плати“, „работно време“, 
„прекувремена работа“, „периоди за одмор“ и „годишен 
одмор“ што се поставени на ѕидовите.

2) Задача
Учесниците добиваат список со контакти од националниот 
синдикат/синдикатите на ниво на сектор, како и примероци 
од Картичките со права на работното место на кои се 
резимирани одредбите од националното трудово право во 
врска со платите, работното време, прекувремената работа, 
периодите за одмор и платениот годишен одмор.
Тие треба, поединечно или во парови, да стапат во контакт 
со синдикатите за да добијат копии од колективните 
договори за индустријата/секторот каде што би сакале да 
работат или каде што веќе работат. Делот од мисијата што 
се однесува на „потрагата“ бара од нив да го прегледаат 
колективниот договор за да ги најдат релевантните одредби.

Активност 2.1.
Мисија за потрага и 
спасување: Подобри 
услови за работа

Задачa 1: 

Задача 2: 

Задача 1:

Договори за вработувањеСесија 
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Вториот дел од мисијата се состои од „спасување“ на оние 
одредби што пропишуваат подобри услови за работа за 
работниците во индустријата од интерес во споредба со 
условите за работа што се пропишани во општото трудово 
право.

За целите на оваа активност, инструкторот треба да ги 
резимира, на Картички со права на работното место, 
националните стандарди што се тековно во сила во врска 
со платите, работното време, прекувремената работа, 
периодите за одмор и платениот годишен одмор.

Ако не е можно да се добијат примероци од колективните 
договори за повеќе различни индустрии или сектори, 
мисијата за потрага и спасување може да се заснова врз 
новинарски статии во кои се известува за резултатите од 
колективното договарање во определени индустрии или 
претпријатија, или може да се измислат неколку новинарски 
статии, како позитивни, така и негативни, во кои учесниците 
може да ги „пронаоѓаат“ и да ги „спасуваат“ информациите 
за условите за работа. Примери за новинарски статии 
во кои преовладуваат или биле дадени подобри услови 
се наведени долу. Делот од мисијата што е поврзан со 
потрагата треба да опфати и статии за преговори што биле 
неуспешни и услови за работа што останале непроменети.

Задача 2: 

Забелешка за 
инструкторот
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Поделете ги учесниците во три групи. Секој тим добива 
четири картички во иста боја (црвени, жолти и сини). На 
секоја картичка има напишано реченица – на пример, 
„Примете упатства за работните задачи“. Секој тим мора да 
одлучи дали реченицата на картичката претставува право 
или одговорност и дали се однесува на работодавачот или 
на работникот.

Активност 2.2.
Се бараат: Права... но  
не без одговорности

110

Договори за вработување



Пример  1

РАБОТОДАВАЧИ
Права Одговорности

Работните задачи да бидат извршени како 
што побарале

Да плаќаат плата 

Да бараат да се почитуваат правилата на 
претпријатието 

Да одобруваат периоди за одмор и 
слободни денови

Да даваат упатства Да плаќаат за прекувремена работа 

Да го раскинат работниот однос поради 
оправдани причини

Да плаќаат придонеси за социјално 
осигурување

Пример  2

РАБОТНИЦИ
Права Одговорности

Да добиваат плата Да бидат точни

Да користат периоди за одмор и слободни 
денови

Да ги користат алатките и опремата 
безбедно и внимателно

Да имаат утврдено работно време Да ги почитуваат упатствата добиени од 
надзорникот

Да се зачленат во некоја претставничка 
организација

Да ја вршат работата што се бара од нив 
најдобро што можат

Поделете ги учесниците во три групи. Секоја група добива 
некоја ситуација од животот. Тимовите треба да одлучат дали 
барањето на работодавачот е легитимно и да сугерираат 
како треба да постапат/одговорат на контрааргументите 
на работодавачот. Тимовите имаат 10 минути да ги завршат 
овие задачи. На крајот на активноста, гласноговорникот на 
тимот го презентира случајот и стратегијата за решавање на 
спорот. Од тимовите може да се побара да одговараат на 
прашања/аргументи од другите учесници.

Активност 2.3.
Имаш повеќе права 
отколку што си мислиш
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Алиса, 19 години, успешно конкурирала на оглас за 
приправник на обука да стане готвачка во еден познат 
хотел. Кога се сретнала со управителот за човечки ресурси 
за да го потпише својот договор за приправништво, тој ѝ 
рекол дека не смее да забремени во текот на двегодишното 
приправништво. Алиса сè уште не планира да заснова 
семејство, иако наскоро планира да се омажи.

Горан, 16 години, штотуку завршил средно училиште и нашол 
работа во пекарница, каде што од него се бара да носи 
ракавици за да се заштити од изгореници при ставањето или 
вадењето на лебот од фурната. Од него се бара, исто така, 
да носи пекарска престилка и капа. Работодавачот му рекол 
на Горан дека треба да ги купи сите овие работи со своите 
пари или, алтернативно, да му биде одбиен соодветниот 
износ од првата плата.

Андреј, 22 години, започнал да работи како секретар во 
голема канцеларија. Тој е запознаен со најголемиот дел од 
опремата што треба да ја користи и може да решава помали 
проблеми како што е заглавената хартија во печатачот или 
фотокопирот. Неговиот надзорник бара од него да спои 
некои многу дебели документи со автоматска (пневматска) 
спојувалка што не ја користел никогаш порано.

	Работодавачот нема право на такви барања. Дури и 
ако Алиса се согласи, таа го задржува своето право 
на целосна заштита на мајчинството, вклучително и на 
породилно отсуство, и заштита од отпуштање од работа 
(видете Конвенции на МОТ бр. 3 и 183).

	Работодавачот треба да ја обезбеди целосната заштитна 
опрема на сопствен трошок (видете Конвенција на 
МОТ бр. 155). Ако работодавачот бара од вработените 
да носат посебни униформи, тие вообичаено им се 
обезбедуваат на работниците.

	Работниците треба да добијат обука за секоја машина 
што треба да ја користат во работата. Андреј требало 
да побара да биде обучен или да му се покаже како 
безбедно да ракува со опремата (видете Конвенција на 
МОТ бр. 155). 

Ситуација 1: 

Ситуација 2: 

Ситуација 3: 

Предложени одговори  
за ситуациите од 
животот
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Во парови или во мали групи, учесниците имаат 15 минути 
да го прочитаат следниов пример за договор за вработување 
и да изготват список со детали што тие сметаат дека треба 
задолжително да бидат дел од договорот. Ако не сте сигурни 
за значењето на определени поими, побарајте појаснување 
од инструкторот.

Договор за вработување22

Име на работодавачот: Холгејт сервис за велосипеди

Адреса на работодавачот: Сани Хил, Крив пат 8,

Магро, ЕЦ3Н 4АБ, Аркадија, Тел.: +11 1111 1111

Име на вработениот: Петар Петревски

Назив на работното место: Механичар

1. Почеток на вработувањето

Вашето вработување во Холгејт сервисот за велосипеди започнува на 29 мај во тековната 
година.

2. Опис на работното место

Механичарот за велосипеди работи во сервисот за поправка и сервисирање велосипеди. 
Работата вклучува утврдување на проблемите, поправка и сервисирање оски на тркала, 
механички и хидраулични системи за сопирање, управувачи, амортизери и погонски 
системи. Тоа вклучува и дизајнирање, изработка и поправка на тркала и рамки, како 
и вградување и демонтирање помошни делови. Механичарот за велосипеди ќе биде 
одговорен, исто така, за определени активности што се поврзани со купувачите, како што 
се трансакциите во пари и со кредитни картички и промовирање на услугите на клиентите.

3. Локација на работното место

Местото каде што се врши работата е: Сани Хил, Крив пат 8, Магро, ЕЦ3Н 4АБ, Аркадија

4. Плата

Платата изнесува бруто 813,20 аркадиски долари месечно. Плаќањето се врши на месечно 
ниво, за претходниот месец.

22 Приспособено од Business Link, Practical Advice for Business, Create a written statement of employment, 
London, 2008. Достапно на: http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/stmtEmpBusiness?r.l1=1073858787&r.
l3=1075225309&topicId=1075225309&r.l2=1074428798

Активност 2.4. (А)
Внимавајте на напишаното 
со ситни букви! Разбирање 
на договорот за 
вработување
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5. Работно време

Вие сте вработени со полно работно време, т.е. 38 часа неделно, од понеделник до петок. 
Работното време е од 8.00 до 17.00 часот.

6. Одмор

Имате право на годишен одмор во траење од 15 дена. Во овој одмор не се вклучени 
државните празници кога од вас нема да се бара да работите. Вашиот одмор започнува 
на први мај. Неискористените денови од одморот (најмногу 5 дена) може да се пренесат 
во следната година.

7. Боледување

Ако не можете да работите затоа што се болни, мора да го информирате вашиот 
работодавач во најскоро можно време првиот ден и потоа секој следен ден. Без потврда 
од лекар, може да отсуствувате од работа најмногу 2 дена, а потоа мора да обезбедите 
потврда. Имате право на договорен надоместок во текот на боледувањето што е еднаков 
на вашата редовна заработка за најмногу пет дена и во текот на една година може да 
користите најмногу 15 дена платено боледување. Ова е условено со известување на 
вашиот работодавач и поднесување на потребните докази за неспособноста за работа. 
Потоа имате право на исплата на надоместок за боледување во согласност со законот.

8. Отказен рок

Ова е договор за вработување на неопределено време и секоја страна има право да 
го раскине договорот во согласност со утврдените услови. Ако сакате да го напуштите 
ова работно место, мора да доставите известување за тоа три недели порано. Ако 
работодавачот сака да го раскине договорот, тој има обврска да обезбеди отказен рок 
од три недели.

9. Со ова потврдувам дека ги примив деталните податоци за вработувањето

Потпис. ................................................... Датум. ............................................

Активност 2.4 (Б) Што би сакал да знам за оваа работа.....

Поделени во парови, учесниците имаат 15 минути да 
изготват список со 10 најважни прашања што треба да ги 
постават во текот на разговорот за вработување. Може 
да го користат форматот што е даден на крајот на овие 
материјали за запишување на прашањата. Тие треба да 
одиграат инсценација за следнава ситуација: Неодамна сте 
конкурирале за работа во голема ново отворена продавница 

Задача  1:
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за спортска опрема во вашиот град. Секретарката на 
генералниот директор ви се јавила за да закаже разговор за 
вработување. Во огласот на кој сте се јавиле немало какви 
било информации во врска со условите на вработувањето. 
Сте побарале од некој пријател да ви помогне да изготвите 
список со прашања што треба да ги поставите во текот на 
разговорот. 

Побарајте од учесниците да го прочитаат примерот за 
договор за вработување од Активноста 2.2. (А) (Внимавајте 
на напишаното со ситни букви! Разбирање на договорот 
за вработување) и проверете дали прашањата од нивните 
списоци може да се најдат во условите што се утврдени во 
договорот. На крајот на активноста, побарајте од учесниците 
да ги наведат прашањата што не биле опфатени со 
договорот за вработување.

10 НАЈВАЖНИ ПРАШАЊА
Пример:

Кога ќе почнам да работам?

ДАЛИ Е ВО 
ДОГОВОРОТ?

ДА НЕ

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Задача  2: 
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Учесниците се делат во две групи. Секоја група добива 
30 минути да ја прочита приказната на Ружа, за потоа 
да ѝ помогне да ги оцени предностите и недостатоците 
на учеството во националниот систем за социјално 
осигурување. Врз основа на плановите на Ружа, групите 
треба да идентификуваат и да набројат колку што е можно 
повеќе претпоставки што би се случило доколку сè излезе 
како што треба (оптимистичко сценарио) и што ќе се случи 
доколку ништо не излезе како што треба (песимистичко 
сценарио). Врз основа на подготвениот список, секоја група 
ја советува Ружа.

Примери за оптимистичкото и песимистичкото сценарио 
се дадени на крајот од приказната на Ружа. Ова се двата 
екстремни примери, чиешто целосно остварување е малку 
веројатно.

Активност 3.1.
Пример од животот: 
Надевање на  
најдоброто, 
подготвување за 
иднината

Забелешка за 
инструкторот

Социјално осигурувањеСесија 

116

Социјално осигурување



Приказната на Ружа

Ружа има 22 години и треба да започне да работи во мало претпријатие за текстил 
(женска конфекција). Нејзините задачи вклучуваат кроење и шиење кошули со помош на 
индустриска опрема. Претпријатието има пристојна репутација во однос на заштитата на 
здравјето и безбедноста при работа: во последните пет години имаше само две несреќи, 
но без трагични последици. Во една од нив, работник ја изгубил десната рака, а во другата 
некој работник го изгубил окото. 

Текстилната индустрија доживува бавен но постепен пад на производството, поради 
поевтината облека што се увезува од соседните земји и покрај послабиот квалитет. 
Стопанството, сепак, е мошне стабилно и сè уште има голема побарувачка за 
висококвалитетна облека. 

Мајката на Ружа починала од рак на градите пред три години, исто како и мајка си 
претходно. Мајка ѝ на Ружа заболела од рак на 40-годишна возраст и умрела по пет 
години. Од страната на татко ѝ, пак, постои историја на генетски бубрежни заболувања.

Ружа е свршена за момче што работи во локалниот рудник за бакар. Ова занимање спаѓа 
во една од најризичните стопански гранки во земјата со високи стапки на несреќи со 
смртни последици и трајни оштетувања на белите дробови. Работата, сепак, е добро 
платена и вклучува кратки смени (шест часа дневно, пет дена во неделата) со широк опсег 
надоместоци (здравствено осигурување за поединецот и издржуваните лица, пензија за 
наследниците и ануитети за постигнати резултати). Ружа планира да се омажи за две 
години и да има најмалку две деца. Ружа би сакала децата да ѝ бидат универзитетски 
образувани. Исто така, таа планира да купи куќа со голема градина. Приходите на Ружа, 
во комбинација со тие на идниот сопруг, ќе ѝ овозможат да земе пари на заем за да ја 
купи куќата. 

Ружа има пасија за одгледување цвеќе и за градинарство. Планира да ја напушти работата 
кога ќе наврши 42 години и да му се посвети на градинарството, бидејќи Тони заработува 
добро и може да го издржува семејството. Градинарството, исто така, може да биде 
приходна дејност. 

Идниот работодавач на Ружа ѝ објаснил дека постои начин да се избегнат големите 
одбитоци од нејзината месечна плата. Работодавачот на Ружа официјално ќе ѝ ја исплаќа 
минималната плата утврдена во колективниот договор. Износите на придонесите за 
социјално осигурување (здравствена заштита, осигурување против болест и попреченост, 
породилно отсуство и старосна пензија) се пресметуваат врз таа основа. Работодавачот 
секој месец на Ружа ќе ѝ дава дополнителен износ во пари. Овој износ нема да биде 
подложен на оданочувања ниту на одбивања. Доколку Ружа ја одбере оваа алтернатива, 
таа месечно ќе добива повеќе пари. 

Доколку се одлучи за целосните придонеси, таа месечно ќе добива помалку пари. 

117

Сесија   



Примери за претпоставки:

ПЕСИМИСТИЧКО СЦЕНАРИО ОПТИМИСТИЧКО СЦЕНАРИО
Ружа доживува несреќа на работа поради 
која станува неспособна за работа. Доколку 
не е целосно осигурена, надоместокот што 
ќе го добива нема да ѝ дозволи да си ги 
следи животните планови.

Ружа никогаш не доживува несреќа на 
работа. Оттаму, таа нема да има потреба 
да го искористи надоместокот за повреда 
при работа.

Работодавачот го затвора друштвото и Ружа 
останува без работа. Бидејќи избрала да 
ги подмирува придонесите на најниското 
можно ниво, Ружа краток период добива 
надоместок за невработеност и можно е да 
има проблеми со подмирувањето на своите 
долгови.

Побарувачката за облека од домашно 
производство останува висока и Ружа 
ќе ја задржи работата сè додека не се 
пензионира. Никогаш нема да има потреба 
да го искористи надоместокот во случај на 
невработеност.

Ружа заболува од рак исто како мајка си. 
Здравственото осигурување ги покрива 
трошоците за здравствена заштита и ѝ 
исплаќа надоместок за време на болеста. 
Ако здравствената состојба ѝ влијае врз 
работоспособноста, таа ќе добие пристап 
до инвалидска пензија. Таа ќе има 
пониски приходи, но нема да има потреба 
да ја троши заштедата на здравствена 
заштита, ниту, пак, ќе мора да работи за 
време на болеста.

Ружа нема да заболи од рак и ќе остане 
здрава до крајот на својот работен 
век. Никогаш нема да ги искористи 
надоместоците што произлегуваат од 
месечните износи што ги плаќа за лекарска 
нега и осигурување во случај на болест. 

Ружа заболува од друга болест што ја прави 
неспособна за работа. Видете горе.

Ружа не заболува од никаква 
животозагрозувачка болест. Видете горе.

Сопругот на Ружа ќе заболи од 
професионално заболување и ќе стане 
неспособен за работа. Неговите примања 
ќе се намалат и на Ружа ќе ѝ бидат 
потребни сите пари до кои може да дојде 
за да може да го отплати долгот во банка, 
школарината на децата итн. Доколку е 
целосно осигурена, износот на парите што 
ѝ ги исплаќаат на рака ќе биде помал.

Сопругот на Ружа не заболува од 
професионално заболување и продолжува 
да работи до пензионирањето. На Ружа 
нема да ѝ бидат потребни дополнителни 
средства за да си ги оствари животните 
планови. 
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Ружа нема да има деца. Таа ќе плаќа 
здравствено осигурување и придонеси во 
фондот за породилно осигурување без да 
го искористи овој надоместок. 

Ружа ќе има две деца. Таа ќе ги искористи 
надоместоците за породилно отсуство 
двапати и ќе има сигурни приходи за време 
на двете бремености. Покрај тоа, нејзиното 
работно место ќе биде сигурно. 

Сопругот на Ружа доживува несреќа на 
работното место и умира. Ружа не може 
да престане да работи откако ќе наврши 
42 години, бидејќи семејната пензија не е 
доволна за да се издржува себеси и своето 
семејството. Колку подолго Ружа вложува 
во пензискиот фонд, толку повеќе ќе добие 
по пензионирањето. По 20 години работа и 
без приходите на сопругот, таа нема да има 
доволно пари за да си ги оствари плановите 
за пензионерските денови. 

Сопругот на Ружа се пензионира со 
највисока можна пензија. Ружа може да 
престане да работи кога ќе наврши 42 
години за да работи во својата градина. Таа 
ќе има повеќе пари за вложување во децата 
и во градината по пензионирањето. 

.......... ..........

.......... ..........

.......... ..........
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Картички со права на работното место: Максимално и 
стандардно работно време
Законодавствата на повеќето држави утврдуваат 
ограничувања на максималниот број работни часови на 
дневно и/или неделно ниво. Максимално дозволениот 
број работни часови вообичаено го вклучува дозволеното 
времетраење на прекувремената работа до 10 часа на 
ден, но вкупниот број часови неделно не смее да надмине 
48. Стандардното работно време вообичаено е осум часа 
на ден или 40 часа неделно. Прагот може да се спушти 
за работниците под 18-годишна возраст – уште пониско 
за работниците на училишна возраст, кои честопати се 
ограничени на работа во текот на викендите или за време на 
распустот/празниците.
Конвенција за работно време (индустрија), 1919 г. (бр. 1)
Конвенција за работно време (трговија и трговски 
претставништва), 1930 г. (бр. 30)

Картички со права на работното место: Прекувремена 
работа

Прекувремената работа се однесува на сите часови поминати на работа 
што не спаѓаат во редовното работно време, како што е утврдено со 
националното законодавство (обично 40 часа неделно). Прекувременото 
работно време може да биде пресметано врз основа на дозволениот 
максимум работни часови дневно/неделно. Постојаното прекумерно 
работно време може да има негативно влијание врз здравјето и 
безбедноста на работникот (на пример, исцрпеност, стрес, зголемена 
веројатност за несреќи) и врз продуктивноста. Правилата што работниците 
треба да ги следат во врска со прекувремената работа значително се 
разликуваат од една земја до друга. Во некои земји нема ограничувања 
на времетраењето на прекувремената работа што може да се побара од 
работниците, додека во други земји прекувремената работа мора да се 
оправда (на пример, во периоди кога се насобира многу работа).
Конвенција за работно време (индустрија), 1919 г. (бр. 1)
Конвенција за работно време (трговија и трговски претставништва), 
1930 г. (бр. 30)

Примери за Картички  
со права на работното  
место за работно  
време, ноќна работа, 
периоди за одмор, 
годишен одмор

Работно време, заработка и 
отсуство од работа

Сесија 
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Картички со права на работното место: Ноќна работа

Ноќна работа е секоја работа што се врши во период од 
најмалку седум последователни часа и го вклучува периодот 
од полноќ до 5.00 часот наутро. Изразот „ноќен работник“ 
значи вработено лице чијашто работа бара вршење 
значителен број часови ноќна работа што надминуваат 
определена граница. И двата елементи (времетраењето 
и определената граница) се утврдени со националното 
трудово законодавство. Многу држави ја ограничуваат 
ноќната работа за младите луѓе, особено кога тие сè уште 
посетуваат настава. Ова обично значи дека на лицата под 
18-годишна возраст им е забрането да работат во периодот 
меѓу 22.00 и 5.00 часот. Можно е да постојат исклучоци за 
определени занимања каде што на работниците постари од 
16 години им е дозволено да работат во ноќна смена.

Конвенција за ноќна работа, 1990 г. (бр. 171)

Картички со права на работното место: Периоди за одмор

Периодите за одмор им се овозможуваат на работниците 
заради заштита на нивната безбедност, здравје и 
добросостојба. Обично, националното трудово право го 
пропишува правото на работникот на минимален период 
за одмор неделно (на пример, најмалку 24 последователни 
часови во секој работен период од седум дена). Трудовото 
законодавство обично пропишува една пауза за време на 
работниот ден откако ќе се премине определен праг (на 
пример, работа од шест последователни часови). Должината 
на паузите значително се разликува (може да се движи 
од 30 минути до два часа). За тоа време, присуството 
на работникот на работното место не е задолжително и 
периодот за одмор не е засметан во работното време. 
Работодавачот може да дозволи дополнителни кратки паузи, 
засметани во работното време. Редовните периоди за одмор 
се корисни и за работодавачите и за работниците, поради 
позитивното влијание врз безбедноста на работното место и 
продуктивноста во работата.

Конвенција за неделен одмор (индустрија), 1921 г. (бр. 14) 
Конвенција за неделен одмор (трговија и трговски 
претставништва), 1957 г. (бр. 106)
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Картички со права на работното место: Годишен одмор

Платен одмор е периодот во годината кога работниците 
земаат слободно време од работа, но продолжуваат да 
добиваат примања и да остваруваат право на социјална 
заштита. Работниците може да земат определен број 
работни денови или недели отсуство, со цел да им се даде 
можност за продолжен одмор и рекреација. Платениот 
годишен одмор ги заштитува здравјето и добросостојбата 
на работниците. Годишниот одмор, исто така, се смета за 
еден од факторите што ја намалуваат појавата на отсуство 
на работниците од работа, истовремено зголемувајќи ја 
мотивацијата, а како резултат на тоа, и продуктивноста 
и ефикасноста. Инструкторот треба да ги сумира 
националните правила за минималниот број денови/
недели платен годишен одмор, прописите за непрекинатите 
периоди на отсуство, авансно плаќање и дополнителен 
надоместок за годишен одмор, обврските во однос на 
планирањето на отсуствата на работникот и посебните 
прописи за привремено вработување.

Конвенција за платен одмор (ревидирана), 1970 г. (бр. 132) 

Од учесниците се бара да ги именуваат сите предности 
и недостатоци на меѓународните стандарди на трудот 
(работни часови, ноќна работа, времетраење на паузи) 
и како тие можат да влијаат и врз работодавачите и врз 
работниците. Сумирајте ги стандардите на картички во боја 
и закачете ги на ѕидовите. Еден од учесниците ги забележува 
идеите на лист.

Активност 4.1. На 
работа:Истакни ги 
стандардите  
на трудот!
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Пример  1 Ноќни смени

ЗА ПРОТИВ
Работодавачи

Поинтензивна употреба на капацитетите и 
опремата

Дополнителни административни трошоци и 
трошоци за вработените

Зголемено производство за задоволување 
на поголемата побарувачка 

Можни дополнителни трошоци поради 
овозможување надзор за време на ноќните 
смени

Ефикасно спроведување постојани и 
полупостојани производствени процеси

Можни негативни последици врз 
безбедноста и здравјето на работното 
место

Дополнителниот стрес може да ја намали 
продуктивноста

Вработени

Зголемување на вкупните примања доколку 
работниците добиваат дополнителни 
надоместоци за ноќна работа

Нарушени циклуси за спиење што може 
да доведат до привремени нарушувања на 
сонот

Подолги периоди слободно време, 
доколку се одобри платено отсуство како 
дополнување на исплатите за ноќните 
смени

Потенцијално сериозни здравствени 
проблеми 

Негативно влијание врз работните 
резултати

Понизок квалитет на семејниот и 
социјалниот живот
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Пример  2 Работа во смени

ЗА ПРОТИВ
Работодавачи

Поинтензивна употреба на капацитетите 
и опремата поради продолжено време на 
работење

Дополнителни административни трошоци 
поради вработување и исплата на повеќе 
работници (бидејќи се работи во повеќе 
смени)

Зголемување на производството за 
задоволување на поголемата побарувачка 

Посложена организација на работата за да се 
обезбеди соодветен надзор, особено ноќе

Ефикасно спроведување постојани и 
полупостојани производствени процеси

Повисоки трошоци за трудот поради 
исплатата за работата во смени 

Оптимално искористување на енергијата 
и другите ресурси во текот на ноќта или во 
други неинтензивни периоди

Можни негативни влијанија врз безбедноста 
и здравјето на работното место, особено кога 
станува збор за ноќните смени 

Вработени

Повисока вкупна заработувачка за 
работниците поради дополнителниот 
надоместок за определени смени (на пример, 
за ноќна работа)

Можни негативни последици врз безбедноста 
и здравјето на работниците, особено за време 
на ноќната работа 

Подолги периоди слободно време, доколку 
се одобрува платено отсуство како 
надополнување на надоместоците за ноќна 
работа

Нарушување на семејниот и социјалниот 
живот на работниците поради „асоцијалното“ 
и нередовното работно време

Можно е да ги зачува постојните работни 
места и/или да го намали „несигурното“ 
вработување

Можни тешкотии во врска со превозот на 
ноќните работници

Пример за пресметка за плата може да најдете во текстот 
долу. Учесниците добиваат 10 минути, во парови, да ги 
прочитаат и да одговорат на следниве прашања:

	Колку часови неделно работел Рабо? 
(Одговор: 40,5)

	Дали висината на надоместокот за прекувремена работа 
е иста како вообичаената заработка за еден час работа?  
(Одговор: Не, повисока е за 3 УСД)

Активност 4.2:
Ништо не останува 
на крајот на месецот: 
Мојата пресметка за 
плата
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	На што се однесуваат одбивањата за социјално 
осигурување и придонесите за пензиско осигурување?  
(Одговор: На пари вложени во придонеси за здравствено 
осигурување, осигурување во случај на болест, 
невработеност, пензиско и инвалидско осигурување)

	Колку данок се плаќа и кој го плаќа?  
(Одговор: 11% од бруто-платата се плаќа од 
работодавачот во корист на работникот)

Име на работодавачот:             Холгејт сервис за велосипеди

Адреса на работодавачот:          Сани Хил, ул. „Крив пат“ бр.8, Форсенија

Пресметка за плата  

Име на вработениот Петар Петревски Датум на исплата 30 јуни 2008 г.

Идентификациски 
број на вработениот

10000456 Период на исплата 06/2008

Даночен број на 
вработениот

673/U1

Плаќање

Број на часови 152 Износ за еден 
час работа

5.35 Вкупно 813.20

Прекувремена 
работа (часови)

10 Износ за еден 
час работа

8.03 Вкупно 80.30

Бруто плата 893.50

Одбивања

Платен данок (11 проценти од бруто-платата) 98.29

Придонеси за социјално осигурување (6 проценти од бруто-платата) 53.61

Придонеси за пензиско осигурување (2,4 проценти од бруто-платата) 21.44

Вкупни одбивања 173.34

Нето плата

Плаќање по одбивањата 720.16
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Поделете ги учесниците во две групи. Првата група нека 
бидат млади работници на кои им треба советување. Од 
нив се бара да изберат картичка што опишува некоја 
случка во која се нашле на работа. Не знаејќи што да 
прават, се обраќаат кај советниците што ќе им помогнат 
да го одберат најдоброто решение. Тие добиваат од три 
до пет минути со секој советник. Втората група нека бидат 
советници. Нивната улога е да сослушаат неколкумина 
млади работници што се соочуваат со проблеми на работа 
и, врз основа на она што веќе го научиле, да ги советуваат 
најдобро што можат. Мора бргу да размислуваат и бргу да 
одговорат; со секој млад работник може да потрошат само 
од три до пет минути.

КАРТИЧКИ СО УЛОГИ за младите работници

Работите во книжарница за време на празниците. Секоја 
среда посетувате едночасовен состанок на вработените, 
но остатокот од денот не работите. Не сте платени за 
состанокот, но сметате дека би требало да ве платат. 
Би сакале да знаете дали имате право да ви се плати за 
присуството на состанокот и како да зборувате со шефот за 
ова прашање.

Работите во музичка продавница по училиштето. Тешко ви е 
да ја испланирате вечерта со пријателите бидејќи никогаш 
не знаете до кога точно ќе работите. Сакате да имате 
јасно определен распоред за работа. Вашиот шеф вели 
дека работниците со скратено работно време не добиваат 
работни распореди, бидејќи треба да покриваат задачи по 
потреба и тоа на флексибилен начин. Би сакале да знаете 
дали вашиот работодавач има право и како да зборувате со 
шефот за овој проблем.

Активност 4.3:
Брзо советување

Ситуација  1:

Ситуација  2:
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Сте започнале да работите на ново работно место како 
продавач од 1 декември и работите редовно работно 
време од осум часа на ден, три дена во неделата (вторник, 
четврток и сабота). Не сте работеле на Божик, што се паѓал 
во четврток, бидејќи продавницата била затворена. Вашите 
пријатели велат дека за тој ден треба да ви биде исплатена 
празнична дневница. Би сакале да знаете дали имате право 
на таква дневница и како да зборувате со шефот за овој 
проблем.

Работите на паркинг по училиштето и за време на викендите. 
Работите во тричасовни смени во понеделник попладне, 
четврток навечер и сабота наутро. Годинава, еден државен 
празник се паѓа во сабота. Сметате дека треба да заработите 
повеќе за работа на државен празник. Би сакале да знаете 
дали имате право на дополнителен надоместок и како да 
зборувате со шефот за овој проблем.

Годинава сте заработиле 4.000 УСД работејќи во ресторан 
за брза храна како келнер со скратено работно време. На 
вашиот пријател, кој работи со полно работно време во 
истиот ресторан, со секоја плата му се исплаќа надоместок 
за годишен одмор. Вие не добивате таков надоместок. 
Би сакале да знаете дали имате право да ви се исплаќа 
надоместок за годишен одмор и како да зборувате со шефот 
за овој проблем.

Ситуација  3:

Ситуација  4:

Ситуација  5:
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Можни решенија23 

1 Доколку присуството е задолжително, работникот треба да биде платен 
бидејќи тоа е дел од работното време. Може да се применат посебни 
прописи во однос на „минималниот надоместок за работа на повик“ (видете 
Конвенција на МОТ бр. 30)

2 Сите работници, независно од бројот на работните часови, имаат право 
да добијат работни распореди. Работодавачите мора да ги известат 
работниците:

 y Кога им започнува и кога им завршува работата за период од најмалку 
една недела;

 y Во писмена форма и истакнато на место каде што работниците лесно 
може да го забележат известувањето; и

 y Една недела пред да дојде до промена на распоредот.

 y Доколку настапат итни или невообичаени околности, работодавачот 
може да го промени работниот распоред на работникот без известување. 
Работодавачите може, исто така, да поднесат барање за измени на усло-
вот во врска со работниот распоред (видете Конвенција на МОТ бр. 30).

3 Повеќето вработени добиваат надоместок за работа на празник независно 
од тоа кои денови работат. Во овој случај, работникот има право на 
празничен надоместок за Божик иако тој ден не работел. Националните 
прописи го утврдуваат износот на надоместокот за работа на празник 
(видете Конвенција на МОТ бр. 132).

4 Повеќето работници што работат на државни празници добиваат „премија“ 
што обично изнесува 1,5 пати од редовната дневница за сите сработени 
часови. Исто така, добиваат надоместок за работа на државен празник. За 
работа на државен празник, работникот има право на премија (исто така 1,5 
од редовната дневница) плус надоместок за работа на државен празник. 
Националните прописи може да пропишуваат различни износи (видете 
Конвенција на МОТ бр. 132).

5 Работникот треба да добива надоместок за годишен одмор во ист износ 
како сите други работници, вклучувајќи ги оние што работат со полно 
работно време, скратено работно време, повремено, привремено и 
сезонски. Надоместокот за годишен одмор се пресметува врз основа на 
вкупната плата на работникот во период од 12 месеци. Националните 
прописи може да пропишуваат различни износи (видете Конвенции на 
МОТ бр. 132 и 175).

23 SituaСитуациите од 1 до 9 се приспособени од Влада на Саскачеван, Ready for Work, VIII Fairness Works: 
Labour Standards for Young Workers, Saskatchewan, 2005, p 29ff. Достапно на: http://www.readyforwork.sk.ca/
teachers/resource-binder.htm
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Учесниците се поделени во две групи; едната во улога на 
работници, другата на работодавачи. На двата тима им 
даваат 15 минути да си ги прочитаат улогите, да изберат 
преговарачка стратегија и да направат список со точки за кои 
ќе се преговара. Секоја група назначува гласноговорник за 
преговорите со претставникот на другата страна.

КАРТИЧКА СО УЛОГА 
„РАБОТОДАВАЧ“

КАРТИЧКА СО УЛОГА 
„РАБОТНИК“

Вие сте сопственик на „Сервис за велосипеди 
Порта“ и веќе подолго време барате вешт механи-
чар. 

По објавувањето на огласот за работа во дневен 
весник, сте добиле 27 одговори и сте повикале 
петмина надежни кандидати на интервју за работа.

Од овие петмина, му нудите работа на Петар Пе-
тревски, како најсоодветниот кандидат за работ-
ното место. Петар поседува вештини, но сепак му 
е потребна дополнителна обука.

Покрај Петар, имате уште тројца механичари со 
далеку поголемо искуство и што долго време 
работеле за вас. Исто така, вработувате и двајца 
продавачи.

Веќе подолго време барате работа како механичар и 
многу сте среќни што „Сервис за велосипеди Порта“ 
ви понудил работа. Вие сте квалификуван и овластен 
механичар. Меѓутоа, вие сте се обучувале пред некое 
време и затоа не сте добро запознаени со најновите 
трендови и постигнувања. Сепак, многу добро сте 
запознаени со модерната технологија бидејќи сте 
пасиониран велосипедист. 

Исто така, знаете дека имало и некои други кандидати 
што биле искусни и добри во својата работа.

На Петар му нудите минимална плата од 5,35 УСД 
на час. Сакате Петар да работи 38 часа неделно, но 
и за време на викендите. Го предлагате следниов 
распоред:

Понеделник 14.00 – 20.00 ч., 6 часа

Вторник 10.00 – 20.00 ч., 4 часа

Среда 8.00 – 20.00 ч., 6 часа

Четврток 14.00 – 20.00 ч., 6 часа

Петок 11.00 – 14.00 ч., 8 часа вклучувајќи 1-часовна 
пауза

Сабота 8.00 – 17.00 ч., 8 часа вклучувајќи 1-часовна 
пауза

Свесни сте дека на Петар не му одговара да доаѓа 
на работа секој ден кога е отворена продавницата, 
но претпочитате да ги задоволите потребите на 
вработените што веќе работат за вас.

Продавницата работи од понеделник до петок, од 
08.00 до 20.00 ч., сабота од 08.00 до 17.00 ч.

Би сакале да добиете 7,00 УСД на час со оглед на 
вашата обученост и сознанието дека просечните 
примања во овој сектор изнесуваат 7.50 УСД на 
час.

Сакате да работите 40 часа неделно, 5 дена во 
неделата. Повеќе би сакале да работите наутро 
бидејќи имате некои други обврски доцна 
попладне и навечер. Исто така, не претпочитате 
да почнувате со работа рано наутро во саботите 
и да работите по осум часа бидејќи сакате да 
излегувате во петок навечер.

Активност 4.4.
Шефе, уште само едно 
прашање... Водење 
преговори за работното 
време и заработката
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Учесниците добиваат 20 минути да пронајдат колку што е можно 
повеќе опасности на работните места што се прикажани на 
сликите и да ги категоризираат во опасности по здравјето или по 
безбедноста. Некои би можеле да спаѓаат и во двете категории.

Слика 1: Кујна на ресторан за брза храна

24 Активноста е приспособена од Центар за контрола и превенција на заболувања – Национален институт за 
безбедност и здравје при работа и др., Talking Safety, Teaching Young Workers About Job Safety and Health, 
Atlanta, p 85-89. Достапно на: http://www.cdc.gov/niosh/talkingsafety/states/al/

Активност 5.1.
(А) Пронајди ја 
опасноста!24

Безбедност и здравје при работаСесија 
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Слика 2: Продавница
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Слика 3: Канцеларија
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Слика 4: Бензинска пумпа
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Кујна на ресторан за брза храна

ОПАСНОСТИ ПО ЗДРАВЈЕТО ОПАСНОСТИ ПО БЕЗБЕДНОСТА
Притисок да се работи брзо (стрес) Врела скара, рерна и пареа (изгореници)

Стрес Лизгав под (повреди како исчанчени 
зглобови и скршеници)

Ножеви (исеченици)

Врело масло за готвење (изгореници)

Кревање тешки товари

Ергономски опасности: ризик од 
повреди на грбот, ограничено движење, 
оштетување на нервите, слабост, склоност 
кон повторување на повредите.

Исчанчување лигаменти, истегнати 
мускули, исчанчени зглобови, скршеници.

 Хемикалиите може да предизвикаат 
рак и да ги оштетат или да ги иритираат 
црниот дроб, бубрезите, кожата, белите 
дробови (бронхитис) и мозокот (губење 
на помнењето, координацијата или 
когнитивните способности).

Иритација на нос, грло и бели дробови, што 
предизвикува кашлица, отежнато дишење 
и/или задишаност; „наркотичен ефект“ што 
предизвикува зашеметеност, вртоглавица, 
замор, гадење и главоболка; иритација 
и печење на кожата и очите, со можно 
оштетување на окото. 

Продавница

ОПАСНОСТИ ПО ЗДРАВЈЕТО ОПАСНОСТИ ПО БЕЗБЕДНОСТА
Долготрајно стоење (ергономска 
опасност што може да предизвика болка, 
вкочанетост, оштетување на нервите, 
склоност кон повторни повреди).

Секач за кутии (исеченици)

Секач за месо (исеченици, сериозни 
повреди, губење прсти, итн.)

Кревање тешки товари, наведнување или истегнување

Ергономски опасности што предизвикуваат 
болка во грбот, вкочанетост, оштетување 
на нервите, слабост, склоност кон повторни 
повреди.

Исчанчување лигаменти, истегнати 
мускули, исчанчување на зглобовите, 
скршеници.
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Повторливи движења

Ергономска опасност што го предизвикува 
синдромот на карпален тунел, намалена 
подвижност на зглобовите, воспалување 
на зглобовите, хронични болки, болка, 
отрпнатост, боцкање или чувство на 
печење.

Болка, отрпнатост или боцкање, црвенило 
и отекување.

Хемиски средства за чистење

Хемиските опасности може да влијаат 
врз мозокот, предизвикувајќи губење на 
помнењето, лоша координација и намалена 
способност за расудување; оштетување 
на црниот дроб и бубрезите; бронхитис; 
хронични кожни заболувања; може да 
предизвикаат рак.

Иритација на нос, грло и бели дробови, што 
предизвикува кашлица, отежнато дишење 
и/или задишаност; „наркотичен ефект“ што 
предизвикува зашеметеност, вртоглавица, 
замор, гадење и главоболка; иритација 
и печење на кожата и очите, со можно 
оштетување на окото. 

Канцеларија

ОПАСНОСТИ ПО ЗДРАВЈЕТО ОПАСНОСТИ ПО БЕЗБЕДНОСТА
Постојано користење тастатура, неправилна положба на телото

Хемикалии за апаратот за фотокопирање и останатата канцелариска опрема

Хемиските опасности може да влијаат 
врз мозокот, предизвикувајќи губење на 
помнењето, лоша координација и намалена 
способност за расудување; оштетување 
на црниот дроб и бубрезите; бронхитис; 
хронични кожни заболувања; може да 
предизвикаат рак. 

Иритација на нос, грло и бели дробови, што 
предизвикува кашлица, отежнато дишење 
и/или задишаност; „наркотичен ефект“ што 
предизвикува зашеметеност, вртоглавица, 
замор, гадење и главоболка; иритација 
и печење на кожата и очите, со можно 
оштетување на окото. 
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Бензинска пумпа

ОПАСНОСТИ ПО ЗДРАВЈЕТО ОПАСНОСТИ ПО БЕЗБЕДНОСТА
Насилство (стрес, трајни повреди, смрт, 
посттрауматски стрес)

Изложеност на високи или ниски 
температури (топлотен удар, измрзнатини, 
губење на свеста)

Алати и опрема (повреди како исеченици, 
контузии)

Лизгав под (повреди што вклучуваат 
исчанчени зглобови, скршеници)

Бензин и други хемикалии

Хемиските опасности може да влијаат 
врз мозокот, предизвикувајќи губење на 
помнењето, лоша координација и намалена 
способност за расудување; оштетување 
на црниот дроб и бубрезите; бронхитис; 
хронични кожни заболувања; може да 
предизвикаат рак.

Иритација на нос, грло и бели дробови, што 
предизвикува кашлица, отежнато дишење 
и/или задишаност; „наркотичен ефект“ што 
предизвикува зашеметеност, вртоглавица, 
замор, гадење и главоболка; иритација 
и печење на кожата и очите, со можно 
оштетување на окото. 

Побарајте од учесниците да работат во групи од 2 до 
4 лица. Тие треба да размислат кои се конкретните, 
можни опасности во училницата што може да спаѓаат во 
категориите наведени во Материјали 1 долу. Со помош на 
деталниот список за проверка даден во Материјали 2, треба 
да извршат процена на училницата и да предложат решенија 
(на пример, како би можела да се избегне или да се намали 
секоја опасност). За оваа задача им се доделени 40 минути.

Активност 5.1.
(Б) Пронајди ги 
опасностите во 
училницата
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МАТЕРИЈАЛИ 1
Во некои делови од вашата училница може да има опасности. Во вашата група, препознајте 
ги елементите во секоја од категориите што можат да бидат опасни по здравјето или по 
безбедноста. Набројте колку што е можно повеќе работи во даденото време.

Физички површини, мебел, вградени 
елементи 

Окружување 

Подови 

Ѕидови 

Плафони 

Врати 

Прозорци 

Мебел 

Вградени елементи 

Осветлување 

Проветрување 

Бучава 

Електрична енергија

МАТЕРИЈАЛИ 2
Услови во училницата поврзани со опасностите

1. Училница (општо)

Дали е добро одржувана? 

Дали осветлувањето е соодветно? 

Дали подот е во добра состојба? 

Дали излезите се правилно обележани? 

Дали мебелот е во добра состојба и дали е безбедно распореден? 

Дали сите шкафчиња, табли и средства за надгледување се стабилни и сигурни?

2. Ѕидови  

Дали сите знаци, огласни табли и вградени елементи се добро прицврстени? 

3. Подови  

Дали подовите се во добра состојба и безбедни во однос на сопнување? 

Дали подовите се чисти и без лизгави делови?
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4. Врати и прозорци  

Дали вратите имаат олабавени или искршени шарки?

Дали стаклата на вратите и на прозорците се цели (не се скршени) и без пукнатини? 

Дали сите прозорци правилно се отвораат и се затвораат?

Дали рачките на прозорците се исправни? 

5. Осветлување  

Дали работат сите светилки? 

Дали местата за светилки и прекинувачите се монтирани безбедно, дали работат правилно 
(или се разлабавени, напукнати или скршени) и дали се чисти? 

6. Кабли за струја  

Дали сите кабли се во исправна состојба (или, пак, се излижани или со голи жици)? 

Дали сите приклучници се во исправна состојба (или се напукнати и поткршени) и се 
добро прицврстени за каблите? 

Дали каблите се поставени така што не претставуваат опасност од сопнување?

Учесниците се поделени во две групи и секоја група добива 
свои картички во боја. Секоја група треба да избере свој 
„писар“ и свој „курир“. Секоја група го добива истиот пример 
од животот од областа на здравјето и безбедноста при 
работа, и за време од три минути „писарот“ ги забележува 
решенијата со кои групата смета дека би се избегнало 
повторувањето на несреќата. „Курирот“ ги прикачува 
картичките од групата на безбедносната пирамида и тоа 
во најсоодветната категорија што е означена со методот за 
контролирање на опасноста: отстранување на опасноста (5 
поени), подобрување на работните политики и процедури (3 
поени), носење заштитна опрема (1 поен). Се играат две-три 
рунди. Групата со најмногу освоени поени од сите рунди е 
победникот.25

25 Активноста е приспособена од Центар за контрола и превенција на заболувања – Национален институт за 
безбедност и здравје при работа и др. Talking Safety, Teaching Young Workers About Job Safety and Health, 
Atlanta, p 28-34. Достапно на: http://www.cdc.gov/niosh/talkingsafety/states/al/

Активност 5.2.
Безбедносна  
пирамида
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Абдула е 17-годиштен мијач на садови во болничка кујна. Тој 
ги чисти садовите за готвење така што ги потопува во силно 
хемиско средство. Тој користи долги ракавици за да си ги 
заштити дланките и рацете. Еднаш, додека наеднаш кревал 
три големи тави од мијалникот, тие му се лизнале од раце и 
паднале во мијалникот. Средството за чистење го испрскало 
на едната страна од лицето и му влегло во десното око. Тој 
не гледал на тоа око две недели.

Предложените одговори вклучуваат:

Отстранување на 
опасноста

Замени со побезбедно средство за чистење. 

Користи садови за една употреба. 

Користи машина за миење садови.

Работни 
политики

Барајте од работниците да не мијат повеќе садови наеднаш. 

Обучете ги работниците како да се заштитат од хемикалии.

Опрема за лична 
заштита

Заштитни очила.

Ситуација 1:

Отстрани 
ја опасноста

5 поени

Подобри ги 
работните политики 

и процедури
3 поени

Опрема за лична 
заштита
1 поен
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Татјана има 16 години и работи во ресторан за брза храна. 
Еден ден, Татјана се лизга на подот што е испрскан од 
маснотиите од фритезата. За да си го ублажи падот, 
таа се обидува да се задржи на пултот до скарата. Не го 
погодува и со раката ја допира врелата скара. Се здобива со 
изгореници на дланката од втор степен.

Предложените одговори вклучуваат:

Отстранување на 
опасноста

Поставете ја скарата подалеку од пултот. 

Прекријте го подот со покривка што не се лизга. 

Поставете подни облоги што не се лизгаат. 

Поставете поклопец на скарата за некој случајно да не ја допре 
кога не се користи. 

Ставете поклопец на фритезата за маслото да не прска надвор.

Работни 
политики

Барајте работниците веднаш да ги исчистат истурените маснотии. 

Организирајте го просторот на начин што не дозволува работниците 
да минуваат покрај скарата.

Опрема за лична 
заштита

Чевли што не се лизгаат. 

Ракавици.

Аница има 16 години и работи во одделот за сувомесни 
производи во една продавница. Нејзиниот надзорник ја 
замолил да го исчисти секачот за месо иако таа никогаш 
претходно не го правела тоа и не е обучена за тоа. Таа 
сметала дека секачот за месо е исклучен пред да започне 
да го чисти. Кога почнала да ги чисти сечилата, машината се 
вклучила. Сечилото ѝ го пресекло прстот на левата рака до 
коската.

Ситуација 2:

Ситуација 3:
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Предложените одговори вклучуваат:

Отстранување на 
опасноста

Поставете браник на машината за заштита на прстите од сечилото. 

Монтирајте прекинувач за автоматско исклучување на машината.

Работни 
политики

Поставете правило дека машината мора да се исклучи пред чистење. 

Спроведувајте/почитувајте ги законите за детскиот труд што им 
забрануваат на лицата под 18-годишна возраст да користат, да чистат 
или да одржуваат секачи за месо. Доколку не постојат такви закони, 
утврдете и применувајте слична политика на претпријатието.

Утврдете и применувајте соодветни политики за обука.

Опрема за лична 
заштита

Ракавици отпорни на сечење.

Васко работи во јавно комунално претпријатие. Едно 
попладне, надворешната температура достигнала 35 
степени. Додека Васко копал земја со лопата на една 
напуштена парцела, почнал да чувствува вртоглавица и 
дезориентираност. Тој се онесвестил од жештината.

Предложените одговори вклучуваат:

Отстранување на 
опасноста

Не е можно.

Работни 
политики

Ограничете ја работата на отворено кога надвор е многу топло. 

Правете чести паузи на ладовина. 

Имајте доволно вода на располагање. 

Обезбедете обуки за препознавање на симптомите на топлотен удар 
и како да се избегне прегревањето. 

Работете во групи за да можат колегите да внимаваат еден на 
друг за симптомите на прегревање (како што се вртоглавицата и 
дезориентираноста).

Опрема за лична 
заштита

Шапка за сенка. 

Елек за разладување.

Ситуација 4:
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Сашка има 16 години и работи во една популарна пицерија. 
Нејзината задача е да го развлекува тестото за пица на 
плехови за печење. Таа подготвува неколку плехови на 
минута. Во последно време ѝ се појавиле болки во рацете, 
во рамената и во грбот од повторливите движења и од 
долготрајното стоење.

Предложените одговори вклучуваат:

Отстранување на 
опасноста

Обезбедете столче или коклица за оваа задача да се извршува 
седејќи.
Обезбедете гумена простирка за тврдиот под.

Работни 
политики

Менувајте ги задолженијата за никој да не мора постојано да ги 
повторува истите движења. 
Овозможете редовни паузи.

Опрема за лична 
заштита

Стегачи за рачниот зглоб или други методи за спречување повреди 
поради повторливите движења.

Симона работи како болничарка во локалната болница. 
Таа треба да ги мие „гуските“ и понекогаш да ја менува 
постелнината, што бара кревање на пациентот. Во последно 
време таа чувствува бодење во грбот кога се наведнува или 
кога крева нешто. Знае дека би требало да добие помош 
кога ги крева пациентите, но на одделението сите се толку 
многу зафатени што нејзе ѝ е непријатно да побара помош. 
Дома, пред да заспие, честопати чувствува остри болки 
во грбот, во вратот и во рамената. Овие болки, се чини, 
стануваат посилни од ден на ден.

Предложените одговори вклучуваат:

Отстранување на 
опасноста

Кревајте ги пациентите само кога некој може да ви помогне. 

Употребувајте механичка дигалка.

Работни 
политики

Погрижете се работниците што се здобиле со повреда да не креваат. 
Утврдете политика што предвидува дека работниците смеат да 
креваат пациенти само во групи или со помош на дигалка. 
Обучете ги работниците за безбедни методи на кревање.

Опрема за лична 
заштита

Барајте работниците што креваат тешки товари да носат корсет за 
грбот.

Ситуација 5:

Ситуација 6:
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Учесниците се поделени во две групи и секоја добива свој 
случај за разгледување. Случајот претставува разговор што 
се одвива помеѓу работодавачот и вработениот. Секоја група 
добива 30 минути да ги прочита дијалозите и потоа: 1) да 
го утврди проблемот; 2) да ги утврди правата и обврските 
на двете страни и 3) да одлучи што треба работникот 
да направи или да каже во секоја фаза за да може 
конструктивно да одговори на ситуацијата.

ИНСЦЕНАЦИЈА  1
Работодавач: Сакав да позборуваме за садовите што ги искрши минатата недела.

Вработен: Ах, да, но јас не бев виновен. Томе влегуваше од внатрешната врата, јас 
носев голем послужавник полн со нечисти садови од маса 7. Имаше многу гости, па 
послужавникот навистина беше преполн.

Работодавач: Не знам што направил Томе, само знам дека тебе ти паднал послужавник 
полн со чинии. Да купам нови чинии ќе ме чини прилично многу пари. А и добро знаеш 
дека имаме политика според која треба да платиш за она што си го скршил.

Вработен: Но јас не бев виновен.

Работодавач: Не ме интересира кој е виновен. Треба да купувам чинии, а тоа чини пари. 
Затоа ти одбив 122,93 од платата месецов.

Вработен: Ама, тоа значи дека ќе земам само 50,00! Треба да го поправам автомобилот 
што ќе ме чини повеќе од 50,00. Не е фер!

Работодавач: Ништо не можам да сторам околу тоа. Ако велиш дека е по вина на Томе, 
зошто не се обидеш да наплатиш од него?

Вработен: Томе нема да ми плати. Зошто би ми платил кога парите веќе ми се одбиени од 
платата? Значи јас ќе мора да плаќам за туѓи грешки?

Работодавач: Не би рекол дека е така. Само знам дека многу садови се искршени, а јас не 
сум тој што ги скрши и не планирам да плаќам за тоа. Исто така, мислам дека е време да 
се вратиш на работа. Имаш многу муштерии во твојот дел.

26 Министерство за напредно образование, вработување и труд на Саскачеван, Ready for Work.VIII Fairness works: 
Labour standards for young workers, 2008.

Активност 6.1.
Управување со судир 
 на работното место: 
Значи, вознемирени 
сте...26

Остварување на правата на 
работното место
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	Наведи го проблемот

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

	Кои се правата и обврските на работодавачот и 
на вработениот во оваа ситуација? По правило, 
работодавачот не може да му одбие од платата на 
работникот за скршените садови. Работодавачот има 
право да поведе судска постапка за да се обиде да си 
ги врати парите за скршените садови. Доколку судот 
одлучи во полза на работодавачот, тогаш тој може да 
ги подмири средствата или преку банкарската сметка 
на работникот или со одбивање на износот од неговата 
плата.

	Што треба да се стори и да се каже

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________ 
 

ИНСЦЕНАЦИЈА  2
Работодавач: Така не се чистат собите. Треба да имаш некој систем.

Вработен: Но, така ме научи Ана.

Работодавач: Не ми се верува дека Ана така те научила да го местиш креветот. Неа 
навистина ја биваше за оваа работа.

Вработен: Навистина учев од неа!

Работодавач: Е па, работиш погрешно. Подобро би било за тебе да научиш да ги местиш 
правилно зашто вака ти одзема премногу време.

Вработен: Ако ми покажеш како треба, сигурно ќе биде побрзо. Само треба некој да ме 
научи како е правилно.
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(ПРОДОЛЖУВА) ИНСЦЕНАЦИЈА 2
Работодавач: Што ти е тебе? Да не си глупава? Секој знае да намести кревет. Не те 
научила ли мајка ти? Веројатно детенце како тебе не знае да прави тешки работи како 
што е местењето кревет. Мислиш дека ти треба универзитетска диплома за тоа?

Вработен: Се разбира дека мајка ми ме научи како да наместам кревет. Само ми изгледа 
дека вие сакате поинаку да го наместам.

Работодавач: Ќе ја викнам жена ми да ти покаже, ако е слободна. Ќе си речеш женско си 
вработил да ти чисти, ќе си речеш – барем нешто од нешто разбира. Ништо ли не ве учат 
мајките денес? Врати се на работа, можеш барем да го изрибаш подот додека жена ми не 
се ослободи да ти покаже. Или премлада си и за тоа?

	Наведи го проблемот

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

	Кои се правата и обврските на работодавачот и на 
вработениот во оваа ситуација? Ситуацијата може 
да значи вознемирување на работникот врз основа 
на возраста. Работодавачот има обврска да не го 
вознемирува работникот и да му обезбеди соодветна 
обука за извршување на задолженијата. Работодавачот 
има право да бара работата да биде соодветно 
извршена откако вработениот е обучен и подучен како 
правилно да ги извршува задачите што се поврзани 
со работата. Вработениот има обврска работата да 
ја извршува на начинот што бил посочен за време на 
обуката.

	Што треба да се стори и да се каже

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________
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МАТЕРИЈАЛИ 1: КОНСТРУКТИВНО СПРАВУВАЊЕ СО ГНЕВОТ
Чекори  Дозволено  Забрането  Примери што да се 

каже

Препознајте и 
признајте си дека 
сте лути. 

Кажете си дека лутината 
е нормална човечка 
емоција и дека не 
е погрешно да се 
налутите. 

Да се плашите, да ја 
одрекувате или да ја 
потиснувате лутината, 
да се чувствувате 
виновно или, пак, да се 
извинувате поради тоа. 

Повторно и постојано да 
ја преживувате случката. 

Да станете агресивни. 

Речете си: 

„Не е погрешно да 
чувствувам лутина 
понекогаш. Погрешно е 
да се однесувам насилно 
и навредливо“. 

Обидете се да 
го разберете 
гледиштето на 
другото лице и/или 
неговите намери. 

Обидете се да 
останете присебни и 
смирени. Кажете му 
на соговорникот како 
ви влијае неговото 
однесување. Покажете 
дека слушате и дека се 
обидувате да разберете. 

Обидете се да одлучите 
дали соговорникот 
намерно сака да ве 
разгневи. 

Да претпоставувате 
што сакал да каже 
соговорникот. 

Да реагирате пред да ги 
утврдите сите факти. 

Да ја преценувате 
или да ја потценувате 
случката сè додека не 
ги соберете сите можни 
информации. 

Да ги занемарувате 
потребите на другиот. 

Кажете му на 
соговорникот: 

„Вчера, кога ми рековте 
дека не ве разбирам 
што ми зборувате, се 
почувствував како да ми 
навестувате дека јас не 
знам што зборувам. Дали 
мислите така?” 

Одлучете што ќе 
преземете во врска 
со гневот.

Споредете ги ризиците 
и придобивките од 
директното изразување на 
гневот врз соговорникот. 
Утврдете ја ползата или 
штетата што би настанала 
доколку зборувате 
отворено. 
Споредете ги ризиците 
и придобивките 
од индиректното 
изразување на гневот врз 
соговорникот. 
Разгледајте го ризикот од 
целосното воздржување 
од изразувањето на 
гневот. 

Да заборавите 
да ги разгледате 
и краткорочните 
и долгорочните 
последици. 
Да заборавите да 
размислите колкава е 
моќта на соговорникот 
врз сигурноста и 
задоволството од вашата 
работа. 
Да заборавите да 
размислите какви 
можат да бидат 
последиците врз вашето 
психофизичко здравје.

Речете си: 

„Колку е разбран 
човеков? Може ли да ми 
го загорчи животот ако 
не му се допадне она 
што ќе му го кажам?“ 

„Дали е подобро да 
зборувам отворено 
или да го ’испуштам 
вентилот‘ на друг начин? 
Здраво ли е да го чувам 
гневот во себе? Дали ќе 
биде полошо?”
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МАТЕРИЈАЛИ 1: КОНСТРУКТИВНО СПРАВУВАЊЕ СО ГНЕВОТ
Чекори  Дозволено  Забрането  Примери што да се 

каже

Доколку е 
соодветно, гневот 
изразете го 
директно. 

Почекајте додека 
се создаде доволно 
простор да разговарате 
за проблемот; зборувајте 
насамо со лицето. 

Опишете го 
однесувањето на 
соговорникот и опишете 
го своето чувство на 
гнев. 

Бидете одлучни (но не и 
агресивни) и обидете се 
да предложите решение 
што ќе ги земе предвид 
потребите на двете 
страни. 

Прашајте го 
соговорникот како се 
чувствува во врска со 
ситуацијата. 

Покажете дека сакате да 
се ослободите од гневот 
и да останете во добри 
односи. 

Да се жалите од 
соговорникот зад 
негов грб; вербално 
да го оцрнувате 
неговиот карактер или 
интелигенција или да 
станете агресивни кон 
другите. 

Да барате да 
дискутирате за 
проблемот кога другото 
лице е зафатено, 
преокупирано со нешто 
друго или пред други 
луѓе. 

Да го потценувате или да 
го преценувате она што 
навистина го чувствувате 
и/или да ги игнорирате 
потребите и чувствата на 
другиот. 

Да давате до знаење 
дека ќе останете 
незадоволни.

Речете му на 
соговорникот: 

„Имате ли неколку 
минути да позборуваме 
насамо? Утрово ме 
прашавте дали можам да 
работам прекувремена 
работа. Кога одбив, ми 
посочивте дека целата 
работа паѓа на ваш 
товар. Ме загрижува 
забелешката дека не 
си го вршам својот дел 
од работата. Вредно 
работам, а работам 
и прекувремено кога 
тоа се бара од мене. 
Но, зошто да не 
поразговараме за ова 
на следниот колегиум. 
Можеби треба да 
воспоставиме систем 
на смени. Како ви звучи 
ова?”

Учесниците, поделени во две групи, добиваат одделни 
студии на случај. Тие имаат 30 минути да ги завршат двете 
задачи.

Прочитајте ја секоја студија одделно и оценете ги петте 
начини на дејствување прикажани долу од 1 (најкорисно) до 
5 (без никакви резултати). Запомнете дека нема „правилен“ 
одговор во овие студии на случај.

Во рамките на групата, прегледајте ги стратегиите 
за студиите на случај и утврдете ги предностите и 
недостатоците на секоја од нив. Ве молиме употребете ја 
табелата ЗА и ПРОТИВ за да ја завршите оваа задача.

Активност 6.2. 
Каков е вашиот стил?

Задача  1:

Задача  2:
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ТАБЕЛА ЗА И ПРОТИВ27

Стил  Стратегија за решавање 
конфликти 

ЗА  
(Предности)

Недостатоци 
(ПРОТИВ) 

Мече Успокојување  

Откажете се од своите цели за да 
му удоволите на другото лице и 
за да останете во добри односи. 

Желка Повлекување  

Избегнете го проблемот и 
другото лице со „вртење грб”. 

Лисица Постигнување компромис  

Откажете се од дел од целта и 
жртвувајте дел од односот за да 
постигнете спогодба. 

Ајкула Целосна победа или целосен 
пораз  
Обидете се да го принудите или 
да го убедите другото лице да 
ги задоволи вашите потреби за 
сметка на сопствените потреби. 

Був Решавање проблеми  

Побарајте решение што 
овозможува и вие и другото лице 
да ги постигнете целите и притоа 
да ги задржите добрите односи. 

27 Daniel W. Johnson, Reaching Out: Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization, 11th Edition, Pearson, 2012
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Работите како продавач со скратено работно време во 
продавница за машка облека. Вашиот шеф е изразено 
емоционална личност и со него имате строго формален 
однос. Тој ви се обраќа по име, но вие го нарекувате 
господин Божиновски. Кога е вознемирен, тој станува 
нервозен и навредува. Ви дофрла навредливи забелешки 
и коментари вам и на вашите колеги. Овие епизоди се 
случуваат приближно еднаш неделно. Остатокот од времето 
тој речиси и не ви се обраќа. Не толерира кога вработените 
„му враќаат“. 

Досега, персоналот, вклучувајќи ве и вас, молчел за време на 
ваквите испади. Ваквите работни места навистина се ретки, 
а вам ви е неопходна платата, бидејќи штедите пари за да 
се запишете на факултет следната година. Сепак, не ви се 
допаѓа како господинот Божиновски се однесува кога е лут 
и целата ситуација почнува да ве иритира. Тукушто сте ја 
добиле платата за последниот месец. Имате работено по 10 
часа на ден, три дена едноподруго. Сметате дека требало да 
ви бидат надоместени тие три дена прекувремена работа. Се 
упативте до синдикатот и оттаму ви потврдија дека требало 
да ви исплатат надоместок за прекувремената работа. Ова 
не се случува првпат и вие веќе навистина сте лути. Ви 
требаат пари. Патем, тоа се ваши заработени пари и си ги 
заслужувате. Кои се следните чекори?

	Се обидувам да го избегнувам господинот Божиновски. 
Молчам секогаш кога е во моја близина. Не покажувам 
заинтересираност додека зборуваме. Не сакам да си имам 
работа со него засега. Се обидувам да се смирам и да му се 
тргнам од патот. Се обидувам да не спомнам нешто што би 
го налутило, а особено дека ми должи за прекувремената 
работа.

	Му кажувам на господинот Божиновски дека ми е преку 
глава од неговото вознемирување. Му велам дека не 
е фер и дека си ги барам парите за прекувремената 
работа не само од минатата недела, туку за целата 
година. Му велам дека треба да се контролира како и 
што зборува бидејќи нема повеќе да ги трпам неговите 
навреди. Или ќе го натерам да престане или ќе си дадам 
отказ. Ќе му покажам јас убаво. Ќе поднесам формална 
жалба за да си ги добијам парите за прекувременото 
работење.

Студија на  
случај 1
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	Си го прегризувам јазикот. Никому не кажувам како 
се чувствувам. Се надевам дека без да му кажам 
тој ќе сфати како неговите постапки му влијаат на 
нашето одделение. И на други колеги не им е платена 
прекувремената работа. И тие се лути. Се плашам од 
гневот што го чувствувам кон него и затоа се обидувам 
да бидам учтива со него. Ако му кажам како се 
чувствувам и дека треба да ми плати за прекувремената 
работа, само ќе го налутам и повеќе ќе ме навредува. 
Дури може и да ја изгубам работата. Би можела да 
замолам некого анонимно да пријави во советот за 
решавање работни спорови. Можеби тоа малку ќе го 
освести. Но ако случајно дознае кој се жалел, ќе биде 
многу полошо.

	Се обидувам да се спогодам со него. Му велам дека ако 
престане да ме навредува, ќе вложам повеќе напори во 
продажбата, почесто ќе работам прекувремено и нема 
да се жалам. Се обидувам да најдам компромис што ќе 
спречи да ми вика. Размислувам дали би можел да му 
понудам нешто што би му било од некаква корист за да 
си го смени однесувањето. Му кажувам дека колегите, 
исто така, се вознемирени од неговите постапки. Се 
обидувам да го убедам да се согласи да не ме навредува 
ако сторам нешто за него за возврат.

	Го потенцирам конфликтот помеѓу нас во врска 
со проблемот со прекувремената работа и 
вознемирувањето. Му објаснувам како јас гледам на 
неговите постапки. Му ги опишувам мојот гнев и мојата 
вознемиреност. Се обидувам да започнам дискусија 
како да најдеме начини да ги намалиме и неговата 
лутина и моето незадоволство за да бидам исплатен 
за прекувремената работа. Се обидувам нештата да ги 
видам од негов агол. Барам решение како тој „да се 
издува“ без да ме навредува мене или другите колеги.

Вие сте надзорник во кујна на ресторан за брза храна. 
Одговорен сте за петмина вработени. Вработените вршат 
различни задачи, почнувајќи од подготовка на храната, 
сечкање зеленчук, готвење, пакување на храната, сè до 
миење на садовите. Вашата директна претпоставена ги 

Студија на  
случај 2
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надзира кујната и фоајето. Од некои причини, на вашата 
претпоставена не ѝ се допаѓате ниту вие ниту вашата работа. 
Секогаш кога комуницирате со неа го чувствувате нејзиното 
незадоволство. Никогаш ви рекла нешто директно, но 
персоналот ве известил дека зад грб зборува грдо за вас. Се 
присетувате дали можеби сте ја виделе како ве имитира зад 
грб пред вашите колеги. Ова го разнишал вашиот однос со 
нив и веќе почнува да ве иритира.

Утрово, таа влезе во вашиот реон и се зазборува со 
вработените со што ја наруши работата. Вие доцните со 
нарачките, а веќе почнаа да пристигнуваат и поплаки. Се 
двоумите да ја замолите да си оди, бидејќи ви е шеф и 
бидејќи веќе побаравте дозвола да ја напуштите кујната за 
време на паузата за ручек. Сметате дека нема да ви дозволи 
да заминете на пауза ако ја налутите. Работата се насобира 
и свесни сте дека муштериите наскоро ќе почнат да се жалат 
и дека вие ќе бидете обвинети за тоа. 

Само што сакавте да ѝ се обратите, таа ви рече да 
заборавите на паузата. Ви вели дека очигледно не сте 
способен да раководите со својот реон, бидејќи вашите 
вработени само стојат и разговараат, а муштериите се 
жалат. Веќе ви е преку глава, па тргнувате да ѝ кажете дека 
е обврзана да ви дозволи да ја напуштите кујната за време 
на паузата. Додека се вртите да си одите, забележувате 
дека персоналот се смешка. Знаете дека стои зад вас и ве 
имитира.

	Ја игнорирам и се враќам на пултот. Се обидувам 
да избегнам секаков контакт со неа. Кога влегува во 
кујната, одам во мојата канцеларија или надвор пред 
вратата. Се обидувам да избегнам секаква ситуација што 
може да доведе до понатамошна конфронтација со неа 
и се надевам дека таа ќе забележи што се случува и како 
резултат на тоа ќе се промени. 
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	Се вртам и ја фаќам на дело. Ѝ кажувам дека ми е 
доста од нејзиното однесување и дека се чини оти ѝ е 
време да порасне и да престане да се однесува така. 
Ако не си го смени односот, ќе треба да позборувам 
со работодавачот во врска со неа. Исто така, ќе одам 
до трудовата инспекција за да видам што пропишува 
законот во врска со паузите и таа ќе испадне будала 
пред работодавачот. Не ми е гајле што ми е шеф; таа 
едноставно мора да се вразуми. Преку покажување 
цврстина се надевам дека таа ќе си го смени односот 
кон мене.

	Засега ќе ја игнорирам шефицата бидејќи сè уште 
сметам дека можам да ја придобијам. Потоа ќе почнам 
пријателски да комуницирам со неа и ќе се обидам да 
ја запознам подобро. Можеби меѓу нас ќе се појават 
пријателски чувства. Не се грижам дали ќе ме пушти на 
пауза.

	Веднаш разговарам со неа и се обидувам да се 
спогодам. Ако ме пушти на пауза и престане да ме 
исмева, ќе работам двојна смена во недела. Секогаш ни 
недостасува персонал за викендите. Ќе продолжам со 
ваквите компензации и таа ќе си го промени односот. 

	Ќе ја замолам да дојде кај мене во канцеларија. Ќе ѝ 
обрнам внимание на конфликтот меѓу нас, ќе ѝ објаснам 
како јас гледам на нејзиното однесување и ќе ѝ кажам 
дека ме разлутува. Ќе ѝ ги објаснам проблемите од моја 
перспектива – како ме претставува пред персоналот и 
дека законот ми гарантира пауза – и ќе ѝ навестам дека 
можеби можеме да најдеме начин да соработуваме 
во заемна корист. Ќе ја прашам што мисли таа дека 
се случува и како се чувствува. Ќе ѝ кажам дека сакам 
да утврдиме термин кога подетално ќе може да 
поразговараме и да најдеме начин за соработка.
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На учесниците, поделени во осум групи, им се даваат 
посебни улоги. Сценариото се одигрува во деловниот 
комплекс „Кеј“. Голем број водечки финансиски 
претпријатија имаат седишта таму. Банкарите и брокерите 
што работат таму се меѓу најдобро платените луѓе во 
државата. Ноќе, поинаква армија вработени го презема 
теренот – лица од обезбедувањето и чистачи. Вработените 
од обезбедувањето претежно се мажи, а чистачите се 
претежно жени и им припаѓаат на етничките малцинства. 
Тие се вработени од страна на приватни претприемачи, 
слабо се платени и имаат лоши услови за работа. Повеќето 
заработуваат само минимална плата, без додатоци за 
„асоцијалното“ работно време и голем дел од нив имаат 
втора работа за да врзат крај со крај. Министерството за 
труд неодамна потврди дека постои јаз меѓу најниската 
плата на национално ниво (5,05 УСД на час) и платата што 
е неопходна да се води „социјално вклучен“ живот (околу 
6,70 УСД на час). Сепак, расправата по повод зголемувањето 
на минималната плата веројатно нема да започне следните 
осум месеци.  

Ова е многу интересна, но и долга активност. Оттаму, во 
корист на времето, предлагаме да ја скратиме вежбата со 
намалување на бројот на групите.

Учесниците добиваат 10 минути да ги прочитаат своите 
картички со улоги и да подготват стратегија за преговарање 
во рамките на групата. Секоја група има една минута да им 
се претстави на другите групи и да даде изјава за своите 
намери.

Учесниците треба да подготват порака до страната што е 
наведена на долниот дел од картичката. По примањето/
праќањето на првата порака, можат да пишуваат колку 
пораки/одговори сакаат. Може да решат и да започнат 
билатерални консултации (на пример, разговори во четири 
очи со членовите на некоја друга група). Целта е да се 
постигне најдоброто можно решение за групата.

28 Активноста е приспособена од Конгрес на синдикати, A Better Way to Work, Unit 1: Trade Unions at Work, 
Warwick 2006, p. 24-29 Достапно на: http://www.tuc.org.uk/extras/ABWTW_06_UNIT_1.pdf

Активност 6.3.
...и тоа не е крајот!28

Задача 1

Задача 2
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„СКС БАНКА“
Вие сте виши раководители во голема банка што вработува 400 лица. Вашиот договор за 
услуги за обезбедување е склучен со „Безбедносни услуги Јовановски“, понудувачот што дал 
понуда со најниска цена. Тие вршат задоволителна услуга што се состои од патролирање низ 
објектот и проверка на екраните од видеонадзорот за време на вечерта и ноќта. „Чисто“ го 
доби договорот за чистење и повторно нема никакви поплаки. Тие се евтини и ефикасни. Не 
се грижите колку ги плаќаат вработените сè додека вашите трошоци се ниски. Но, се плашите 
од лош публицитет. И двата договори доспеваат за обновување следниот месец и вие треба да 
одлучите што да направите. 

Знаете дека дневниот весник „Публицист“ води истрага во врска со условите за работа и 
платите што големите финансиски институции им ги даваат на подизведувачите за услугите за 
чистење и обезбедување. Исто така, тие веќе почнале да поставуваат прашања околу платите 
и надоместоците што ги добиваат раководителите во банката. 

Напишете ја вашата прва порака до: „Публицист“

„БЕЗБЕДНОСНИ УСЛУГИ ЈОВАНОВСКИ“
Вие сте одборот на директори на „Безбедносни услуги Јовановски“. Договорот со СКС Банка 
му носи 250.000 УСД годишно на вашето претпријатие. Работниците добиваат малку повеќе 
од минималната плата од 5,50 УСД на час. Не дозволувате синдикално здружување на вашите 
работници. Каков било лош публицитет би можел да го доведе во прашање обновувањето на 
договорот што истекува кон крајот на следниот месец. Постои правило да не се зборува на 
должност бидејќи луѓето од обезбедувањето се платени да чуваат и ништо не смее да им го 
одзема вниманието. Какво било зголемување на платите би ви го намалило профитот. Како да 
го задржите договорот? 

Напишете ја вашата прва порака до: вашите работници во „Безбедносни услуги Јовановски“

„ЧИСТО“
Вие сте група виши раководители во „Чисто“, големо претпријатие за обезбедување услуги за 
чистење врз договорна основа. Вработувате мала армија претежно составена од работнички, 
од кои голем број неодамна имигрирале од Западна Африка. Им плаќате малку повеќе од 
минималната плата од 5,50 УСД на час. Многу од нив работат со скратено време и свесни сте 
дека многу од нив, исто така, имаат и други работи. Не дозволувате синдикално здружување, 
но свесни сте дека определен синдикат се обидува да ги организира вашите работници. 
Заинтересирани сте да го задржите договорот што ви носи 300.000 УСД годишно. Секое 
зголемување на платите би било на штета на добивката на претпријатието. Договорот истекува 
следниот месец и вие сакате да се обнови. Како да го осигурите обновувањето?

Напишете ја вашата прва порака до: вашите вработени во „Чисто“
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ЏКС
Го претставувате раководството на новоформирано претпријатие што на своите 
вработените им нуди удел во добивката. Вашата цел е на чистачите и на обезбедувачите 
да им плаќате заработка за живот и удел во остварената добивка. Плаќате и надоместоци 
за работа во „асоцијалните“ часови. Соработувате со синдикатот УНИСЕК и преговарате 
со неговото раководство за да се осигурите дека условите за работа се добри. Сакате 
да им конкурирате на „Безбедносни услуги Јовановски“ и на „Чисто“ за договорот со 
„СКС Банка“. Договорите наскоро доспеваат за обновување. Како може да се осигурите 
дека ќе има нова тендерска постапка за доделување на договорите? Како да го добиете 
договорот?

Напишете ја вашата прва порака до: „СКС Банка“

УНИСЕК
Вие сте локалните раководни лица на синдикатот УНИСЕК. УНИСЕК е општ синдикат 
на работниците што работат на лошо платени и неквалификувани работни места. Во 
тек е кампања против ниските плати и лошите услови со кои се соочуваат работниците 
вработени за чистење и за обезбедување на богатите претпријатија (како оние од 
секторот за финансиски услуги). Исто така, приватните друштва што обезбедуваат 
договорни услуги не го признаваат вашиот синдикат. Ваша цел се „Чисто“ и „Безбедносни 
услуги Јовановски“, каде што преку делење летоци на вработените ги охрабрувате да 
се зачленат во вашиот синдикат. Како можете да го подобрите животот на овие ниско 
платени работници? Како да ги убедите да се приклучат кон синдикатот? Кои мерки би 
можеле да ги преземете?

Напишете ја вашата прва порака до: „Чисто“

РАБОТНИЦИТЕ ОД „ЧИСТО“
Вие сте вработени во „Чисто“, претпријатие за чистење врз основа на договор, што 
обезбедува работници за чистење на канцелариите на „СКС Банка“ во „Кеј“. Вашето 
работно време е од 19 до 23 часот и од 5 до 7.30 часот за викендите. Ве плаќаат 5,35 
УСД на час и многумина од вас работат и на друго место за да врзат крај со крај. Поголем 
дел од времето сте уморни и многу ретко се гледате со семејството. Ве заинтригирала 
брошурата од синдикатот УНИСЕК. Но, се плашите дека може да ја изгубите работата 
доколку побарате повеќе пари или доколку се зачлените во синдикатот. Што можете да 
направите за да си го подобрите животот? Кои мерки би можеле да ги преземете?

Напишете ја вашата прва порака до: УНИСЕК
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РАБОТНИЦИТЕ ОД „БЕЗБЕДНОСНИ УСЛУГИ ЈОВАНОВСКИ“
Претпријатието ве вработува да патролирате низ објектот на „СКС Банка“, голем деловен 
комплекс во „Кеј“. Ве плаќаат 5,50 УСД на час и работите од 18 до 6 часот, четири дена 
во неделата. Најголемиот проблем поврзан со работата се „асоцијалното“ работно време 
што ви оневозможува да се видите со семејството. Се интересирате како би можеле да ви 
помогнат синдикатот УНИСЕК и ЏКС. Постои правило да не се зборува со колегите додека 
сте на должност, но ова обично го игнорирате. Што би направиле за да си го подобрите 
животот на работа? Кои мерки би можеле да ги преземете?

Профил на работниците во „Кеј“ (работниците од „Безбедносни услуги Јовановски“ и 
„Чисто“)

Нема додатоци на платата за работа во „асоцијално“ време. 

Неопходноста да се работат повеќе работи. 

Нема шкафчиња за чување на личните предмети.

Нема простории за одмор или за пауза.

Не е дозволено да се разговара со колегите во текот на работното време.? 

Напишете ја вашата прва порака до: ЏКС

„ПУБЛИЦИСТ“
Ве сте група новинари од локалниот весник. Сакате да објавите статија што ги споредува 
супервисоките плати на вработените во „СКС Банка“ и другите претпријатија на „Кеј“ и 
слабо платените ноќни работници. Локалните цркви со кои сте разговарале тврдат дека 
„асоцијалните“ работни услови и ниските примања можат да доведат до растурање на 
семејството и до семејно насилство. Како да добиете информации и поддршка за вашата 
кампања? Како да се изврши притисок?

Напишете ја вашата прва порака до: „Безбедносни услуги Јовановски“
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ОБРАЗЕЦ ЗА ПОРАКА
Порака од  ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

До  ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Потпис  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ ЗА ОДГОВОР
Порака од  ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

До  ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Потпис  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Конвенција за правото за здружување (земјоделство),  
1921 г. (бр. 11)

Конвенција за правото за здружување (вонградски 
подрачја), 1947 г. (бр. 84)

Конвенција за слободата на здружување и заштита на 
правото на организирање, 1948 г. (бр. 87)

Конвенција за правото на организирање и колективно 
договарање, 1949 г. (бр. 98)

Конвенција за работнички претставници, 1971 г. (бр. 135)

Конвенција за организациите на руралните работници,  
1975 г. (бр. 141)

Конвенција за работни односи (јавна служба),  
1978 г. (бр. 151)

Конвенција за колективно договарање, 1981 г. (бр. 154)

Стандардите содржани во Конвенцијата бр. 87 (Конвенција 
за слобода на здружување и заштита на правото на 
организирање, бр. 98 (Право на организирање и колективно 
договарање) го предвидуваат правото на сите работници 
и работодавачи да основаат и да пристапуваат кон 
организации според сопствениот избор, да се заштитат 
од постапките на антисиндикална дискриминација и да го 
промовираат колективното договарање.

Конвенција за принудна работа, 1930 г. (бр. 29)

Конвенција за укинување на принудната работа,  
1957 г. (бр. 105)

Овие стандарди ја забрануваат употребата на каков било 
облик на принуден или задолжителен труд како средство за 
политичка принуда или воспитување, казна за изразување 
политички ставови, работна дисциплина, казнување поради 
учество во штрајкови и поради дискриминација.

Слобода на  
здружување,  
колективно  
договарање и 
индустриски односи

Принудна работа
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Конвенција за минимална возраст (индустрија),  
1919 г. (бр. 5)

Конвенција за ноќна работа на младите лица (индустрија), 
1919 г. (бр. 6)

Конвенција за минимална возраст (земјоделство),  
1921 г. (бр. 10)

Конвенција за минимална возраст (неиндустриски 
вработувања), 1932 г. (бр. 33)

Конвенција за минимална возраст (индустрија) (ревидирана), 
1937 г. (бр. 59)

Конвенција за лекарски прегледи за млади лица 
(индустрија), 1946 г. (бр. 77)

Конвенција за лекарски прегледи за млади лица 
(неиндустриски занимања), 1946 г. (бр. 78)

Конвенција за ноќна работа на млади лица (неиндустриски 
занимања), 1946 г. (бр. 79)

Конвенција за ноќна работа на младите лица (индустрија) 
(ревидирана), 1948 г. (бр. 90)

Конвенција за минимална возраст (подземна работа),  
1965 г. (бр. 123)

Конвенција за лекарски прегледи за млади лица (подземна 
работа), 1965 г. (бр. 124)

Конвенција за минимална возраст, 1973 г. (бр. 138)

Конвенција за укинување на најлошите облици на детскиот 
труд, 1999 г. (бр. 182)

Минималната дозволена возраст за стапување во работни 
односи не може да биде помала од возраста што е 
неопходна за завршување на задолжителното образование. 
Постојат посебни одредби за неодложно укинување на 
најлошите облици на детскиот труд (на пример, ропство, 
проституција, трговија со луѓе). Оваа забрана се однесува 
на сите деца на возраст под 18 години; Конвенција за 
укинување на најлошите облици на детскиот труд, 1999 г. 
(бр. 182).

Елиминација на 
детскиот труд и  
заштита на децата и 
младите лица
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Конвенција за еднакво плаќање, 1951 г. (бр. 100)

Конвенција за дискриминацијата (вработување и занимања), 
1958 г. (бр. 111)

Конвенцијата за работници со семејни обврски,  
1981 г. (бр. 156)

Конвенцијата бр. 100 и Конвенцијата бр. 111 ја забрануваат 
дискриминацијата во однос на пристапот до можностите 
за вработување, обука и другите услови на вработувањето 
врз основа на расата, бојата на кожата, полот, верата, 
политичкото убедување, националното и социјалното 
потекло. Целта е да се промовираат еднакви можности 
и третман и еднаква плата и надоместоци за работа со 
еднаква вредност.

Конвенција за платено отсуство заради образование,  
1974 г. (бр. 140)

Конвенција за развој на човечки ресурси, 1975 г. (бр. 142)

Конвенцијата на МОТ за развој на човечките ресурси (бр. 
142) ги обврзува земјите што ја ратификувале да донесат 
сеопфатни политики и програми за професионална 
ориентација и обука насочени кон поттикнување и 
овозможување на сите лица, врз еднаква основа и без каква 
било дискриминација, да ги развиваат и да ги користат 
своите способности за работа во сопствен интерес и во 
согласност со сопствените аспирации.

Конвенција за прекинување на работен однос,  
1982 г. (бр. 158)

Овој стандард пропишува дека работниот однос на 
работникот не може да му биде прекинат без оправдана 
причина. Членството во синдикат, расата, бојата на кожата, 
полот, брачниот статус, семејните обврски, бременоста, 
верата, политичко мислење, националното или социјалното 
потекло, отсуството од работа поради болест или повреда 
не се оправдани причини за престанок на работниот однос. 
Работниците чијшто работен однос треба да престане 
имаат право на: i) разумен отказен рок (или надоместок 

Еднакви можности и 
третман

Професионална 
ориентација и обука

Сигурност на 
вработувањето
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како замена); ii) отпремнина или други надоместоци што 
следуваат при престанокот; iii) надоместок врз основа на 
осигурувањето во случај на невработеност, социјална помош 
или други облици на социјално осигурување.

Конвенција за механизмот за утврдување на минималната 
плата, 1928 г. (бр. 26)

Конвенција за клаузули од областа на трудот (јавни 
договори), 1949 г. (бр. 94)

Конвенција за заштита на платите, 1949 г. (бр. 95)

Конвенција за механизмот за утврдување на минималната 
плата (земјоделство), 1951 г. (бр. 99)

Конвенција за утврдување на минималната плата, 1970 г. 
(бр. 131)

Конвенција за заштита на побарувањата на работниците 
(стечај на работодавачот), 1992 г. (бр. 173)

Конвенцијата бр. 95 утврдува дека платите треба да се 
исплаќаат редовно. Одбивањата од платата се дозволени 
единствено под условите и во обемот што се пропишани 
во националните закони или прописи, или се утврдени во 
колективен договор или арбитражна одлука. Работниците 
имаат право да бидат информирани за извршените 
одбивања од нивната плата. Во случај на стечај или судска 
ликвидација, работниците се третираат како приоритетни 
доверители.

Конвенцијата на МОТ бр. 131 ги обврзува државите што 
ја ратификувале да воведат систем на минимални плати. 
При утврдувањето на висината на минималната плата 
треба да се земат предвид: (а) потребите на работниците 
и нивните семејства; (б) економските фактори, вклучувајќи 
ги потребите за економски развој, продуктивност и 
одржувањето високо ниво на вработеност.

Плати
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Конвенција за работно време (индустрија), 1919 г. (бр. 1)

Конвенција за неделен одмор (индустрија), 1921 г. (бр. 14)

Конвенција за работно време (трговија и установи),  
1930 г. (бр. 30)

Конвенција за четириесетчасовна работна недела,  
1935 г. (бр. 47)

Конвенција за платен одмор, 1936 г. (бр. 52)

Конвенција за ноќна работа (жени) (ревидирана),  
1934 г. (бр. 89)

Конвенција за платен одмор (земјоделство), 1952 г. (бр. 101)

Конвенција за неделен одмор (трговија и установи), 1957 г. 
(бр. 106)

Конвенција за платен одмор (ревидирана), 1970 г. (бр. 132)

Конвенција за работно време и периоди за одмор (патен 
сообраќај), 1939 г. (бр. 153)

Конвенција за ноќна работа, 1990 г. (бр. 171)

Протокол од 1990 година кон Конвенцијата за ноќна работа 
(жени) (ревидирана), 1948 г. (бр. 89)

Конвенција за работа со скратено работно време, 1994 г. 
(бр. 175)

Конвенцијата на МОТ бр. 14 и Конвенцијата бр. 106 
пропишуваат дека вработените имаат право на период на 
одмор што не е пократок од 24 последователни часови за 
секој период од седум дена. Конвенцијата за работно време 
(трговија и установи) бр. 30 пропишува дека работното 
време во овие сектори не смее да надминува 48 часа 
неделно и осум часа дневно. Зголемувањето на работните 
часови на ден не смее да надмине еден час и бројот на 
работни часови на дневно ниво не смее да биде поголем од 
десет. Конвенцијата бр. 132 на работниците им дава право 
на платен годишен одмор. Иако должната на платениот 
годишен одмор е уредена со националното законодавство, 
одморот не може да биде пократок од три работни 
недели за една година стаж. За остварување на правото 
на платен годишен одмор може да се бара минимален 

Работно време 
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работен стаж. Државните празници не се засметуваат во 
минималниот платен годишен одмор. За време на таквиот 
одмор, работниците го добиваат најмалку својот редовен 
или просечен надоместок. Конвенцијата на МОТ бр. 171 
ја дефинира ноќната работа како која било работа што се 
врши во период од најмалку седум последователни часа и го 
вклучува периодот од полноќ до 5 часот наутро. Државата 
може, врз основа на консултации со работодавачите и 
работниците, целосно или делумно, да исклучи определени 
категории работници од опфатот на Конвенцијата. 
Конвенцијата, исто така, пропишува усвојување мерки со 
кои на жените работници им се обезбедува алтернатива за 
ноќната работа: (а) пред и по породувањето, во период од 
најмалку шеснаесет недели; (б) во дополнителни периоди 
кога тоа е неопходно за зачувување на здравјето на мајката 
или детето; и (в) во текот на бременоста. 

Конвенцијата на МОТ бр. 175 пропишува дека работниците 
со скратено работно време добиваат иста заштита како 
онаа што им се дава на споредливите работници со полно 
работно време во однос на: (а) правото на организирање, 
колективно договарање и дејствување во својство на 
работнички претставници; (б) безбедноста и здравјето при 
работа; и (в) дискриминацијата во однос на вработувањето 
и занимањето. Исто така, законски утврдените шеми за 
социјално осигурување се усогласуваат на таков начин што 
работниците со скратено работно време добиваат услови 
еквивалентни на оние на споредливите работници со полно 
работно време во однос на: (а) заштитата на мајчинството; 
(б) престанокот на работниот однос; (в) платениот годишен 
одмор и платените државни празници; и (г) боледувањето.

Конвенција за употреба на оловно белило во боењето,  
1921 г. (бр. 13)

Конвенција за подземна работа (жени), 1935 г. (бр. 45)

Конвенција за одредби за безбедност (градежништво),  
1937 г. (бр. 62)

Конвенција за заштита од јонизирачко зрачење,  
1960 г. (бр. 115)

Конвенција за заштита на машините, 1963 г. (бр. 119)

Безбедност и здравје 
при работа
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Конвенција за хигиена (трговија и установи), 1964 г. (бр. 120)

Конвенција за максимална дозволена тежина, 1967 г. (бр. 
127)

Конвенција за бензен, 1971 г. (бр. 136)

Конвенција за професионално заболување – рак,  
1974 г. (бр. 139)

Конвенција за работната средина (загадување на воздухот, 
бучава и вибрации), 1977 г. (бр. 148)

Конвенцијата за безбедност и здравје при работа,  
1981 г. (бр. 155)

Конвенција за службите за медицина на трудот,  
1985 г. (бр. 161)

Конвенција за азбест, 1986 г. (бр. 162)

Конвенција за безбедност и здравје при работа во 
градежништвото, 1988 г. (бр. 167)

Конвенција за хемикалии, 1990 г. (бр. 170)

Конвенција за спречување големи индустриски несреќи, 
1993 г. (бр. 174)

Конвенција за безбедност и здравје при работа во рудници, 
1995 г. (бр. 176)

Конвенција за безбедност и здравје при работа во 
земјоделството, 2001 г. (бр. 184)

Протокол од 2002 година кон Конвенцијата за безбедност и 
здравје при работа, 1981 г. (Протокол бр. 155)

Конвенција за промотивната рамка за безбедноста и 
здравјето при работа, 2006 г. (бр. 187)

Конвенцијата бр. 155 ги обврзува државите што ја 
ратификувале – врз основа на консултации со организациите 
на работодавачите и работниците – да формулираат, 
да спроведат и периодично да ревидираат национална 
политика во врска со безбедноста и здравјето при работа и 
работната средина. Целта на оваа политика е спречување 
на несреќните случаи и повредите преку минимизирање на 
причините за опасностите што се составен дел од работната 
средина.
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Конвенција за надоместок за работниците (земјоделство), 
1921 г. (бр. 12)

Конвенција за надоместок за работниците (несреќи),  
1925 г. (бр. 17)

Конвенција за надоместок за работниците (професионални 
заболувања), 1925 г. (бр. 18)

Конвенција за еднаков третман (надоместок во случај на 
несреќа), 1925 г. (бр. 19)

Конвенција за осигурување во случај на болест (индустрија), 
1927 г. (бр. 24)

Конвенција за осигурување во случај на болест 
(земјоделство), 1927 г. (бр. 25)

Конвенција за надоместок за работниците (професионални 
заболувања) (ревидирана), 1934 г. (бр. 42)

Конвенција за минималните стандарди за социјално 
осигурување, 1952 г. (бр. 02)

Конвенција за еднаков третман (социјална сигурност),  
1962 г. (бр. 118)

Конвенција за надоместоци за повреда на работното место, 
1964 г. (бр. 121)

Конвенција за инвалидска, старосна и семејна пензија,  
1967 г. (бр. 128)

Конвенција за здравствена заштита и надоместоци во случај 
на болест, 1969 г. (бр. 130)

Конвенција за одржување на правата на социјална 
сигурност, 1982 г. (бр. 157)

Конвенција за унапредување на вработеноста и заштита во 
случај на невработеност, 1988 г. (бр. 68)

Државите што ја ратификувале Конвенцијата бр. 102 се 
обврзани на заштитеното лице да му обезбедат медицинска 
нега и надоместоци во случај на болест, невработеност 
и старосна пензија. Конвенцијата, исто така, утврдува 
кои се носителите на правото, опфатените осигурени 
случаи, минималниот период на покриеност и начините на 

Социјално  
осигурување 
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исплата. Конвенцијата бр. 128, меѓу другото, го пропишува 
и материјалниот надоместок на лицата со инвалидитет 
што не се способни да се вклучат во ниту една дејност за 
надоместок врз постојана основа.

Конвенција за заштита на мајчинството, 1919 г. (бр. 3)

Конвенција за заштита на мајчинството (ревидирана),  
1952 г. (бр. 103)

Конвенција за заштита на мајчинството, 2000 г. (бр. 183)

Конвенцијата на МОТ бр. 183 се применува за сите 
вработени жени, вклучувајќи ги оние во нетипичните 
облици на зависна работа. Државите што ја ратификувале 
оваа конвенција имаат обврска да ги усвојат мерките со 
кои се обезбедува дека бремените жени или доилките 
не се обврзани да вршат работи што може да го доведат 
во опасност здравјето на мајката или на детето. Жените 
имаат право на породилно отсуство што не е пократко од 
14 недели (или подолго, во случај на болест, компликации 
или ризик од компликации поврзани со бременоста и 
породувањето). Жените што отсуствуваат од работа поради 
породилното отсуство добиваат паричен надоместок во 
износ доволен за жената да може да се издржува себеси 
и своето дете. Работодавачот не може да го раскине 
работниот однос на жената ниту за време на бременоста 
или породилното отсуство, ниту во периодот непосредно 
по нејзиното враќање на работа, освен поради причини 
што не се поврзани со бременоста, раѓањето на детето и 
последиците од тоа, или доењето. Товарот на докажувањето 
го носи работодавачот. На жената ѝ се гарантира правото 
да се врати на своето работно место или на соодветно 
работно место со иста плата по завршувањето на нејзиното 
породилно отсуство. На жената ѝ се обезбедува правото на 
една или повеќе паузи во текот на денот или на скратување 
на работното време за доење на своето дете.

Заштита на  
мајчинството
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Конвенција за стандарди на трудот (вонградски подрачја), 
1947 г. (бр. 83)

Конвенција за плантажи, 1958 г. (бр. 110)

Конвенција за негувателски персонал, 1977 г. (бр. 149)

Конвенција за услови за работа (хотели и ресторани),  
1991 г. (бр. 172)

Протокол од 1982 година кон Конвенцијата за плантажи, 
1958 г. (Протокол бр. 110)

Конвенција за работа од дома, 1996 г. (бр. 177)

Конвенцијата на МОТ бр. 172 пропишува дека работниците 
од овие сектори да имаат право на: i) разумно редовно 
работно време и надоместок за прекувремена работа со 
разумни дневни и неделни периоди за одмор, ii) навремено 
известување за работните распореди, iii) надоместок во 
слободно време или пари доколку од нив е побарано да 
работат за време на државните празници, iv) платен годишен 
одмор и v) основна плата исплаќана во редовни интервали 
(без засметување на напојниците). Конвенцијата бр. 177 
обезбедува еднаков третман на оние што работат од дома и 
другите вработени за плата, особено, во врска со: (а) правото 
да основаат или да се приклучуваат кон организации според 
сопствениот избор; (б) заштитата од дискриминација врз 
основа на вработувањето и занимањето; (в) безбедноста 
и здравјето при работа; (г) надоместокот; (д) законски 
пропишаното социјално осигурување; (ѓ) пристапот до обуки; 
(е) минималната старосна граница за вработување или 
работење; и (ж) заштита на мајчинството.

Заштита на посебните 
категории работници
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Годишен одмор Годишен одмор (или платен одмор) е периодот во годината во 
чијшто тек работниците земаат слободно време од работа, но 
продолжуваат да добиваат примања и да остваруваат право 
на социјална заштита. Работниците може да земат определен 
број работни денови или недели отсуство, со цел да им се даде 
можност за продолжен одмор и рекреација.

Дете Лице на возраст под 18 години.

Колективно 
договарање

Колективното договарање се сите преговори што се водат 
меѓу работодавачот, група работодавачи или една или повеќе 
организации на работодавачи, од една страна, и една или 
повеќе организации на работниците, од друга страна, за целите 
на:

• утврдување на работните услови и условите за вработување; 

• уредување на односите меѓу работодавачите и работниците; 

• уредување на односите меѓу работодавачите или нивните 
организации и една или повеќе организации на работниците. 

Колективни 
договори

Колективните договори се договори – во писмена форма – за 
работните услови и условите за вработување што се склучуваат 
меѓу работодавачот, група работодавачи или една или повеќе 
организации на работодавачи, од една страна, и една или 
повеќе организации на работниците, од друга страна. Овие 
договори ги обврзуваат договорните страни и оние од чиешто 
име се склучува договорот.

Пристојна работа Пристојна работа е работа што:

• е продуктивна и обезбедува правични примања;

• обезбедува сигурност на работното место и социјална заштита 
за работниците и нивните семејства; 

• нуди подобри изгледи за личен развој и социјална интеграција;

• им дава слобода на луѓето да ги изразуваат своите интереси, 
да се организираат и да учествуваат во одлуките што ги 
засегаат нивните животи; и

• осигурува еднакви можности и третман за сите жени и мажи.

Поимник
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Вработени Вработените се сите работници на „платено работно место“. 
Ова значи дека вработените имаат договор за вработување 
што им дава право на основна заработка, вообичаено во 
облик на дневници и плати. За разлика од самовработените 
и работодавачите, оваа заработка не е директно зависна од 
приходите на претпријатието. Работодавачот е одговорен за 
плаќање на соодветните даноци и придонеси за социјално 
осигурување.

Работодавач Работодавачите се оние што се самовработени и ангажирани 
врз постојана основа едно или повеќе лица да работат за нив 
во нивното претпријатие во својство на „вработен(и)“. Нивната 
заработка зависи од добивката остварена преку производство 
на стоки и обезбедување услуги.

Организација на 
работодавачи

Ова се организации со регистрирано членство што лобираат за, 
и ги застапуваат интересите на работодавачите.

Опасност Опасноста е дефинирана како која било активност, ситуација 
или супстанција што може да предизвика штета, било физички 
или ментално. 

Опасна работа Опасна работа е секој вид работа што според својата природа 
или околностите во кои се извршува може да го загрози 
здравјето или безбедноста на работникот. 

Работа од дома Работата од дома е работа што се врши од лицето во домот 
или во простории по сопствен избор (освен во просториите 
на работодавачот) за надоместок и што резултира со некој 
производ или услуги, како што е утврдено од страна на 
работодавачот, освен ако таквото лице има доволен степен на 
самостојност и економска независност за да може да се смета 
за независен работник.

МОТ Меѓународната организација на трудот (МОТ) е 
специјализирана агенција на Обединетите нации (ОН) што е 
посветена на намалување на сиромаштијата, постигнување 
правична глобализација и унапредување на можностите 
на жените и мажите за добивање пристојна и продуктивна 
работа во услови на слобода, еднаквост, сигурност и човечко 
достоинство. Како трипартитна организација, МОТ работи со 
владите, работодавачите и организациите на работниците.
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Плата што осигурува 
соодветни услови за 
живот

Платата што осигурува соодветни услови за живот ги зема предвид 
реалните трошоци за живот што може драстично да се разликуваат 
од еден до друг регион во некоја земја, на пример, меѓу руралните и 
урбаните подрачја. Пристапот што предвидува плата што осигурува 
соодветни услови за живот ги зема предвид ваквите разлики, заедно 
со трошоците за живот, бидејќи има цел да воспостави флексибилна 
минимална заработка што гарантира дека работниците може да 
остварат најмалку минимални средства за живот. 

Минимална плата Минималната плата е минималниот износ што му се исплаќа на 
работникот за извршената работа или за дадените услуги во даден 
временски период. Овој износ се гарантира со закон, не може да 
се намали со индивидуален или колективен договор и е утврден на 
таков начин што ги покрива минималните потреби на работникот и 
лицата што се издржувани од него. 

Ноќна работа Ноќната работа е секоја работа што се врши во период од најмалку 
седум последователни часа и го вклучува периодот од полноќ до 5 
часот наутро. 

Работници за 
сопствена сметка 

Заработката на работникот за сопствена сметка зависи од 
добивката остварена преку производство на стоки и обезбедување 
услуги. Работниците за сопствена сметка ги носат оперативните 
одлуки што влијаат врз нивното деловно работење. Тие не 
ангажираат вработени во постојан работен однос. Тие може да го 
водат претпријатието со повеќе партнери.

Прекувремена 
работа

Прекувремената работа се однесува на сите часови работа надвор 
од редовното работно време. Прекувремената работа може да се 
врши сè додека не се исполни максималниот број работни часови за 
еден ден или за една седмица.

Платено 
боледување

Платеното боледување се состои од отсуство од работа поради 
болест и парични надоместоци што ја заменуваат платата за време 
на отсуството од работа поради болест. 

Работници со 
скратено работно 
време

Работниците со скратено работно време се вработени лица 
чиешто редовно работно време е пократко од тоа на споредливите 
работници со полно работно време.

Отказен рок Работодавачите и вработените, кога сакаат да го прекинат 
работниот однос, мора да го почитуваат отказниот рок што утврдува 
колку долго мора да се одржува работниот однос пред да влезе во 
сила отказното решение.

Пробен период Определен број работни денови во кои двете страни, 
работодавачите и вработените, имаат право да го раскинат 
договорот за вработување со ограничен или без отказен рок.
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Заработка Вообичаената, основната заработувачка или плата, и какви било 
дополнителни приходи што му се исплаќаат на работникот директно 
или индиректно, било во готово или во натура, од страна на 
работодавачот, а произлегуваат од вработувањето на работникот.

Периоди за одмор Периоди на слободно време, надвор од работното место, што им се 
даваат на работниците за да се зачува нивната безбедност, здравје 
и добросостојба. 

Самовработени Видете „Работник за сопствена сметка“.

Работа во смени Работата во смени е начин на организирање на работното време 
каде што работниците се менуваат на работното место така што 
работната единица може да работи подолго од работното време на 
поединечните работници во различно дневно или ноќно време. 

Социјално 
осигурување

Социјалното осигурување е заштитата што општеството им 
ја обезбедува на своите членови – преку низа јавни мерки – 
против економските и социјалните тешкотии што инаку би биле 
предизвикани од престанокот на плаќањето, или од значителното 
намалување на заработките како резултат на болест, породилно 
отсуство, повреда на работното место, невработеност, инвалидитет, 
старост и смрт.

Привремено 
отпуштање од 
работа

Некој вработен е привремено отпуштен од работа кога 
работодавачот ја скратува или ја запира работата на вработениот 
без да го прекине неговиот или нејзиниот работен однос (на пример, 
отпуштање од работа во периоди кога нема доволно работа).

Синдикати Синдикатите се организации на вработените со регистрирано 
членство, вообичаено проширени надвор од границите на едно 
претпријатие, основани за да ги заштитат или да ги подобрат, 
преку колективна акција, економската и социјалната состојба на 
работниците.

Заработка Заработките претставуваат надоместоци или примања изразени во 
пари и утврдени со заеднички договор или со националните закони 
или прописи, што работодавачот му ги исплаќа на вработеното лице 
за завршената работа или за дадените услуги.

Работнички 
претставници

Работничките претставници се лица што се признаени како такви во 
согласност со националното право или практика и се претставници 
што се именувани или избрани од синдикатите или нивните членови, 
или се претставници избрани на слободни избори од работниците 
во претпријатието.

Младост/млади 
лица

Младоста е периодот во животот меѓу детството и зрелоста. 
Меѓународно договорената дефиниција ги опфаќа сите луѓе на 
возраст од 14 до 25 години.
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Разбирањето на природата и карактеристиките на 
учесниците е клучен фактор за успехот на работилницата 
за обука. Со ова сознание, инструкторите ќе може да 
ја спроведат обуката во согласност со потребите и 
очекувањата на учесниците. Инструкторот, пред да започне 
работилницата, едноставно може да побара од публиката 
да ги изрази своите очекувања или да подготви краток 
прашалник за утврдување на потребите за обука.

Целите за учење се искази што јасно утврдуваат што 
учесниците ќе знаат да направат како резултат на 
посетувањето на обуката. Тие ги опишуваат планираните 
исходи од обуката. Вака поставените цели, на инструкторите 
им помагаат:

	Да одлучат што сакаат да постигнат со работилницата и 
како да го сторат тоа;

	Да ја моделираат работилницата согласно потребите на 
учесниците;

	Да дознаат дали учесниците сметаат дека 
работилницата им е од полза и дали ги задоволува 
нивните потреби;

	Да ги утврдат содржината и активностите;

	Да наведат што учесниците ќе знаат да направат по 
завршувањето на работилницата; и

	Да ги измерат постигнатите резултати на крајот.

Штом ќе се утврдат целите за учењето, инструкторите треба 
да изберат или да изготват материјали за обука и техники за 
подучување што ќе се применуваат за време на работилницата. 
Инструкторите треба да имаат темелно познавање на 
содржините што ги употребуваат за време на обуката. Исто 
така, тие треба да бидат добро упатени во општите методи на 
обучување.

Разбирање на 
публиката

Утврдување на 
целите за учење

Утврдување на 
критериумите за 
осмислување на 
работилницата
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Следниве упатства може да им бидат од помош на 
инструкторите при изборот на содржините за работилницата 
и методите за обучување. Овој податок треба да биде 
вклучен во наставните планови за сесиите. Пример за 
наставен план за сесија е приложен во Анекс 5 на овој 
Прирачник. 

	Дефинирајте ги целите на начин што јасно ги опишува 
резултатите што се очекуваат по завршувањето на 
работилницата.

	Изгответе план што ги утврдува целите и содржината на 
работилницата. 

	Презентирајте едноставни идеи, една по една.

	Одберете го наставниот метод што најдобро ги поттикнува 
учењето и градењето на вештините (на пример, инсценации, 
студии на случај и споделување искуства меѓу учесниците) 
и овозможете алтернативни методи на учење (на пример, 
разни наставни техники).

	Дајте соодветен број позитивни и конкретни примери за 
подобро објаснување на идејата.

	Доколку е можно, извлечете примери од областите 
што веќе им се познати на учесниците за да можат да 
направат паралели со вистинскиот живот.

	Понудете им можности на учесниците да земат активно 
учество во работилницата (на пример, низ групни 
дискусии, практични вежби, прашања и одговори, 
решавање проблеми).

	Предвидете доволно време за вежби и дискусии.

	Оставете простор за добивање повратни информации 
или интеракција со учесниците со цел да го следите 
напредокот во учењето.

	Предвидете доволен број вежби со цел да го поттикнете 
стекнувањето знаење или вештини до таа мера што тоа 
ќе стане автоматско.

	Резимирајте ја секоја сесија и поврзете ги претходните 
со следната тема.

	Овозможете пријателска и мотивирачка средина.
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Овој дел обезбедува неколку совети за водење на 
работилниците. Предностите и недостатоците од 
користењето на главните наставни методи се резимирани во 
Анекс 4.

Вешти и образовани инструктори

Учесниците ги посетуваат работилниците со определена 
цел (на пример, за да стекнат знаење и вештини) и имаат 
ограничено време на располагање, па токму затоа очекуваат од 
инструкторот да биде вешт и образован и да знае делотворно 
да ги пренесе своите вештини и знаења. Оттаму, важно е 
инструкторот да биде добро подготвен за работилницата.

Практична примена

Учесниците од обуката очекуваат да им обезбеди знаења 
и вештини што може директно и веднаш да се применат. 
Важно е инструкторите да ги исполнат нивните очекувања 
преку спроведување истражувања за реални проблеми 
и наоѓање практична примена на идеите. Инструкторот 
може да користи како извор лица што се искусни и имаат 
познавања од соодветната област. Колку е обуката 
посуштествена, толку повеќе учесниците ќе можат да се 
соживеат со темата и да научат. На овој начин, учесниците 
ќе го оправдаат своето присуство на работилницата. Покрај 
тоа, тие ќе сметаат дека работилницата била ефективна и 
корисна.

Начинот на кој инструкторот ја започнува работилницата 
ја создава атмосферата за она што следува. Тој може 
да ја искористи оваа можност не само за да започне со 
оставање добар впечаток за себе и за работилницата, туку 
и со создавање на најдоброто можно окружување за учење. 
Инструкторот можеби не може да го контролира односот 
на учесниците, но, секако, може да влијае тој однос да биде 
позитивен ако ги придобие уште на почетокот.

Пречекување на учесниците

Пречекот од страна на инструкторот е првата активност 
што треба да се изведе пред целата група. Тој на учесниците 
треба да им создаде позитивна слика за инструкторите. 
Доволен е директен, самоуверен пречек. На пример, 
едноставно може да се каже: „Од името на Министерството 

Совети за  
водење на  
работилниците

Започнување на 
работилницата
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за труд, би сакал да ви посакам добредојде на оваа 
работилница за правата на работното место за младите 
луѓе. Се надевам дека ќе ви биде корисна и продуктивна”.

Претставете се

Инструкторот треба формално да им се претстави на 
учесниците. Ова е вистинскиот момент да го покаже својот 
авторитет. Тој може да сподели информации од својата 
биографија, релевантното искуство, квалификациите што се 
поврзани со работилницата и, конечно, да додаде неколку 
лични податоци за да создаде пријателска атмосфера.

Наведете ја намената на работилницата

Инструкторот треба да ја објасни намената на работилницата 
и накусо да ги информира учесниците што се очекува од нив. 
Треба накратко да ги објасни главните цели и да ги праша 
учесниците што тие се надеваат дека ќе научат. На овој начин 
се потврдуваат потребите на учесниците и се определува на 
кои теми треба да им се посвети поголемо внимание. Овие 
инпути може да се забележат на табла за презентација.

Краток преглед на програмата за работа

Инструкторот треба да даде преглед на програмата за работа 
на работилницата (т.е. што ќе се прави и кога, како планира 
да ги изведе сесиите, активностите, временскиот распоред и 
паузите). На учесниците треба да им се посочи временскиот 
распоред на активностите што им бил доставен заедно со 
поканата или, доколку има измени, да им се даде изменетиот 
распоред.

Обезбедете практични информации

Инструкторот треба накратко да им објасни на учесниците 
каде може да ги најдат најважните простории (на пример, 
тоалети, телефон, простории за јадење или за пушење).

Претставете ги учесниците

Инструкторот може да ги замоли учесниците самите да се 
претстават или, пак, да се послужи со некоја активност 
за „кршење на мразот“. Изборот зависи од тоа дали 
инструкторот сака да добие информации од учесниците или 
да воспостави определена атмосфера. Во првиот случај, 
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инструкторот може да побара од секој учесник поединечно 
да се претстави и да ги наведе причините за учество во 
работилницата. Ако смета дека повеќето учесници би 
се чувствувале непријатно кога се претставуваат, може 
да се послужи со некоја друга активност во сесијата за 
запознавање.

Активностите за „кршење на мразот“ или за загревање, му помагаат 
на инструкторот да создаде неформална атмосфера и да направи 
учесниците да се чувствуваат поудобно во друштво на инструкторот 
и со остатокот од групата.
Тие се осмислени да му помогнат на инструкторот да воспостави 
позитивна и отворена атмосфера на соработка што ги потпомага 
меѓусебните односи. Вежбите за „кршење на мразот“ се особено 
корисни за претопување на поединците во групата. Тие се 
соодветни доколку учесниците меѓусебно не се познаваат и имаат 
трема од она што следува.
Воспоставувањето и одржувањето на односот е од пресудно 
значење за успехот на работилницата. Добрите односи водат 
кон поотворена интеракција помеѓу инструкторот и учесниците, 
како и меѓу самите учесници. Постојат неколку начини на кои 
инструкторот може да изгради добри односи. Следниве се само 
неколку од нив:

• На учесниците обраќајте им се по име и кога им 
одговарате на прашањата.

• Кон секого однесувајте се со почит и со достоинствено. 

• Бидете отворен и достапен. Изјавете дека учесниците се 
добредојдени да го дадат својот придонес за време на 
сесиите.

• Грешките решавајте ги мудро и тактички.

Оценувањето е многу важен дел од процесот на обука и треба да 
биде вклучено во планирањето. Тоа му дава на модераторот многу 
корисни сознанија, како и повратни информации за ефективноста 
на обуката. Оценувањето се поврзува непосредно со целите што 
се определени на почетокот на процесот на планирање бидејќи 
покажува дали биле постигнати тие цели. Постојат четири нивоа на 
оценување. Инструкторот го одбира нивото во зависност од тоа какви 
информации му се потребни. Во натамошниот текст се опишани 

Кршење на  
мразот

Градење  
односи

Потврдување  
на  
работилницата
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различните нивоа на оценување како водич за модераторот при 
изборот на видот на оценувањето што сакаат да го спроведат.

Оценување на реакцијата

Овој вид оценување служи за добивање повратни информации 
од страна на учесниците во врска со: i) содржината на обуката, 
вклучувајќи ја јаснотијата на целите на обуката, ефективноста 
на наставните методи и должината и брзината на наставата, ii) 
стекнатото знаење и вештини, iii) материјалите за работилницата, 
вклучувајќи ги материјалите за обука и надгледните средства, iv) 
инструкторот(-ите) и гостите предавачи и v) просториите каде што се 
одржува работилницата. Примерок од прашалникот за оценување на 
реакцијата може да се најде во Анекс 6 од овој Прирачник.

Оценување на знаењето

Оценувањето на степенот на знаењето утврдува со колку знаење 
и вештини се стекнале учесниците. Се однесува на конкретните 
содржини и се заснова врз резултатите на учесниците за време на 
обуката. Оценувањето на знаењето може да се изврши преку: i) 
активност на часот, ii) тековно оценување на учесниците за време 
на активностите (на пример, примена на знаење и вештини во 
инсценациите, студиите на случај), iii) тестови со блиц прашања, iv) 
есеи и набљудување за време на часот.

Оценување на успешноста

Оценувањето на успешноста утврдува до кој степен знаењето 
и вештините што се стекнати на обуката се пренесени или се 
применети во практиката. Информациите за оценувањето на 
ова ниво може да се добијат преку: i) директно набљудување, 
ii) интервју на претпоставените, iii) анализи на успешноста, iv) 
извештаи од учесниците.

Оценување на резултатите

Оценувањето на ниво на резултатите го испитува влијанието на 
обуката врз крајната целна група. Со други зборови, со него се 
анализира дали работилницата ги дала очекуваните резултати (на 
пример, таа дала ефективен одговор на проблемите со правата на 
работа со кои се соочуваат младите луѓе).
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МЕТОД ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАТОЦИ
Предавање – Инструкторот 
има целосна одговорност 
за усното пренесување 
на фактите и принципите. 
Формалните предавања 
најчесто се користат за 
пренесување информации 
на големи групи луѓе. 
Комуникацијата е 
практично еднонасочна 
(од предавачот 
до слушателите). 
Неформалните предавања 
вклучуваат активно учество 
на слушателите преку 
поставување прашања низ 
ефективна двонасочна 
комуникација. 

Инструкторот може да 
пренесе информации на 
голема група учесници 
за многу кратко време. 
Остава простор за добар 
воведен дел и премин кон 
другите наставни техники. 
На пример, инструкторот 
може со предавањето да 
најави студија на случај, да 
ги резимира резултатите и 
знаењето добиено од неа, 
да премине на следната 
тема и да ја најави 
следната активност.

Товарот е на наставникот 
и нема доволно можности 
за непосредно учество и 
меѓусебно учење. Исто 
така, нуди минимални 
повратни информации 
за тоа дали инструкторот 
успева да ја пренесе 
пораката, или дали 
пораката е разбрана од 
учесниците.

Испрашување – Со овој 
метод, инструкторот 
споделува знаење и 
вештини преку поставување 
прашања. Пренесувањето 
знаења и вештини се врши 
и во обратната насока – 
учесниците му поставуваат 
прашања на инструкторот. 

Ги охрабрува учениците 
да земат активно 
учество во процесот на 
учење. Дава повратна 
информација за тоа дали 
инструкторот успева да 
ги пренесе вистинските 
пораки. Со овој метод, 
инструкторот може да го 
измери капацитетот на 
учесниците за примена на 
разгледуваните идеи.

Може да одзема многу 
време. Инструкторот треба 
да осигури дека процесот 
на испрашување не води 
кон застранување од 
темата и дека придонесува 
за исполнувањето на 
целите. Друг недостаток 
е тоа што охрабрува 
неколкумина подоминантни 
лица да одговараат 
на сите прашања и го 
обесхрабрува учеството на 
посрамежливите.

Наставни методи: Предности и 
недостатоци
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Дискусија – Низ 
дискусијата, учесниците 
се поттикнуваат да 
учествуваат во еден 
отворен форум каде што 
можат да споделуваат 
идеи. Форумот може 
да значи општа групна 
дискусија или интеракции 
во рамките на помали 
групи. Дискусијата мора да 
има цел, фокус и да води 
кон остварување на целите 
на обуката.

Овозможува одлични 
услови за меѓусебно учење. 
Учесниците може да 
разменуваат идеи, да учат 
од другите, да споредуваат 
знаења и мислења и 
заедно да ги анализираат 
темите што се предмет на 
дискусијата.

Може да одзема многу 
време и дозволува 
учесниците да застранат од 
темите за дискусија. Токму 
овде е потребен искусен и 
вешт инструктор.

Демонстрација – Овој 
метод се стреми да создаде 
„јасна слика“ за задачата 
што треба да се научи. Се 
заснова врз принципот 
дека најдобро се учи преку 
работа. Учесниците учат 
физички или ментални 
вештини преку вежбање на 
овие вештини под надзор.

Им дозволува на 
учесниците да ги покажат 
своите вештини и веднаш 
да добијат повратна 
информација дали 
правилно ги сфатиле и 
дали точно ги примениле 
концептите. Исто така, им 
овозможува да совладуваат 
вештини и ја унапредува 
нивната самодоверба преку 
практичната работа.

Неопходни се долготрајни 
подготовки и внимателно 
планирање. Инструкторот 
треба да се осигури дека 
демонстрацијата и вежбите 
имаат практична примена.

Студија на случај – 
Студијата на случај е 
подготвена презентација 
на факти и/или описи на 
реалистични ситуации 
што може да се засноваат 
врз вистински настани. 
Учесниците треба заедно 
да дискутираат за овие 
факти/ситуации и да го 
најдат најдоброто решение 
или начин како да се 
постапи.

Го помага развојот на 
аналитичките способности, 
расудувањето, носењето 
одлуки и решавањето 
проблеми. Исто така, го 
стимулира меѓусебното 
учење бидејќи учесниците 
можат да согледаат колку 
се разликуваат пристапот, 
сфаќањето и решавањето 
на случајот од една до 
друга група.

Потребно е време да се 
подготви добра студија 
на случај. Некои студии 
на случај премногу 
го поедноставуваат 
проблемот во споредба 
со вистинската ситуација, 
така што решенијата на 
ваквите студии на случај се 
само делумно применливи 
или, пак, воопшто не се 
применливи во реалноста.
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Инсценација – Преку 
овој метод учесниците 
одигруваат ситуации 
според однапред доделени 
улоги. Пренесувањето на 
знаењето и вештините се 
одвива преку симулации во 
кои учесниците треба да 
одиграат некоја улога (сами 
или во мали групи).

Им помага на учесниците 
да ги согледаат 
гледиштата, ставовите, 
верувањата и чувствата 
на другите. Овозможува 
изнаоѓање решенија и 
на учесниците им дава 
можност за практична 
примена на новите ставови, 
однесувања и вештини. 
На крајот, ја намалува 
самокритичноста и ја гради 
самодовербата преку 
покажување на новите 
вештини.

Оваа наставна техника 
може да предизвика 
чувство на непријатност 
кај некои учесници. За 
да се отстрани отпорот 
кон играњето улоги, 
инструкторот треба да 
ги објасни предностите 
на овој метод за учење и 
на примената на новите 
однесувања и вештини, 
но и да подвлече дека 
целта на вежбата не е да 
се покажат актерските 
способности, туку да се 
примени наученото.

Нафрлање идеи – 
Овој наставен метод 
од учесниците бара 
да нафрлаат идеи за 
можните решенија 
на некој заеднички 
проблем. Активностите 
се приспособени кон 
потребите на учесниците, 
т.е. се одбира проблем 
со кој тие се среќаваат во 
секојдневниот живот.

Овозможува креативно 
размислување, нови идеи, 
поттикнува целосно 
учество (т.е. сите идеи се 
прибележуваат еднакво), 
ги користи колективното 
знаење и искуството на 
групата. Создава дух на 
соработка меѓу учесниците. 

Може да биде 
дефокусиран. Учесниците 
може да имаат проблеми 
да ја напуштат реалноста. 
Доколку не се управува 
добро, овој метод може 
да предизвика критики 
и негативни оцени. 
Користа што учесниците 
ја извлекуваат од методот 
делумно зависи од нивото 
на нивната зрелост.
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Надворешен извор 
на информации – 
Инструкторот може да 
употреби надворешен 
извор на информации, т.е. 
лице со искуство, знаење и 
високо ниво на стручност 
во соодветната област. 
Ова се знаења стекнати 
или преку долгогодишно 
искуство или со висок 
степен на образование 
и истражување во 
конкретната област. 
Постојат различни начини 
на кои инструкторот може 
да ги искористи овие лица 
во својата работилница.

Може да им даде личен 
печат на темите и да ги 
деконструира стереотипите 
на публиката. 

Вештото лице може да 
биде лош говорник. Во 
некои случаи, нивниот 
карактер може да ја засени 
содржината.
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ЦЕЛИ ЗА  
УЧЕЊЕ

СОДРЖИНА РЕСУРСИ ЗА 
ОБУКАТА

Вовед (10 мин.)

• Учесници и инструктор 

• Цел на активноста за 
обука

• Цели на учењето за 
Сесија 1

Табла за презентација на 
која се наведени:

• Целта на активноста за 
обука

• Целите на учењето за 
Сесија 1

Набројте ги клучните 
карактеристики на пазарот 
на трудот за младите луѓе 
во земјата 

Факти за младите 
работници (10 мин.)

• Презентација на 
информации за 
младите работници во 
националниот контекст. 

• Активност 1.1. Правични 
работни места (10 
минути)

Променливи пазари 
на трудот, форми на 
флексибилно вработување 
(10 мин.)

• Презентација за 
(тековните) промените 
на пазарот на трудот.

• Активност 1.2. 
Флексибилност 
на работното 
место: предности и 
недостатоци (15 минути)

Табла за презентација 
што ги наведува главните 
препреки со кои се 
соочуваат младите луѓе при 
влегувањето на пазарот на 
трудот.

Картички со права на 
работното место за:

i. Минимална возраст за 
вработување (и исклучоци).

ii. Максимално работно 
време (вклучувајќи 
прекувремена работа).

iii. Минимална плата 
(доколку е применливо).

iv. Висина на надоместокот 
за прекувремена работа 
(доколку е применливо). 

v. Работа со скратено 
работно време.

vi. Привремена работа. 

vii. Работа од дома.

Пример за наставен план
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ЦЕЛИ ЗА  
УЧЕЊЕ

СОДРЖИНА РЕСУРСИ ЗА 
ОБУКАТА

Идентификувајте ги 
основните принципи и 
права на работа 

Основни права на работа 
(10 мин.)

• Презентација на МОТ 
и основните права на 
работа. 

• Облици и основи за 
дискриминација.

Табла за презентација на 
која се наведени:

• Основни права на 
работа.

Картички во боја 
за забраната за 
дискриминација.

Дефинирајте „пристојна 
работа“

Пристојна работа (20 мин.)

• Презентација на 
концептот за пристојна 
работа. 

• Активност 1.4 Милионер 
на пристојната работа 
(30 минути) споена со 
Активност 1.3. Тоа е 
тоа! Кажете ѝ „не“ на 
дискриминацијата!  

Поука (5 мин.)

• Резиме на наученото

Подготовка на табла 
за презентација што 
ги наведува клучните 
елементи на пристојната 
работа.

Набројте ги клучните 
научени работи на таблата.
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Прашалник за оценување
Работилница: Права на работното место за младите луѓе: Пристојна работа за  
  младите луѓе
  Локација: 
  Датум: 
Ве молиме одговорете на прашањата што се наведени долу. Оценете ги аспектите на 
работилницата во согласност со критериумите што се наведени во секое прашање. Ве 
молиме бидете искрени во одговорите. Овој прашалник е анонимен и резултатите ќе 
бидат споделени само во сумиран облик. Го уважуваме вашето мислење. Благодарам.
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Дали целите, содржината и методот на работилницата беа 
објаснети пред нејзиното започнување?     

По работилницата, сметам дека:

Ц
ел

ос
но

Н
ај

че
ст

о

П
ом

ал
ку

 и
ли

 
по

ве
ж

е

Д
ел

ум
но

Н
Е

Активноста за обука беше добро структурирана и добро 
организирана     

Инструкторот беше многу професионален     

Обуката се фокусираше на клучни проблеми     

Инструкторот/вештото лице ги зеде предвид повратните 
информации од учесниците     

Понудената содржина беше соодветна и интересна     

Другите учесници ми помогнаа во учењето     

Методите за учење беа соодветни     

Локацијата ги задоволуваше потребите на учесниците     

Прашалник за оценување
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По работилницата, сметам дека:

Ц
ел

ос
но

Н
ај

че
ст

о

П
ом

ал
ку

 и
ли

 
по

ве
ќе

Д
ел

ум
но

Н
Е

Целите на обуката се постигнати     

Она што го научив позитивно ќе ми влијае врз работата     
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Севкупно, работилницата ја сметам за:     

Како би ја подобриле оваа активност за обука? (Означете ги сите полиња што се 
применливи)


Понудете подобри информации 
пред активноста за обука 

Објаснете ги целите на обуката

 Намалете го обемот на содржините  Зголемете го обемот на содржините 

 Ажурирајте ги содржините  Подобрете ги наставните методи


Употребувајте постимулирачки 
активности 

Подобрете ја организацијата

 Намалете ја тежината на обуката  Зголемете ја тежината на обуката

 Намалете го темпото  Зголемете го темпото 


Одвојте повеќе време за 
активностите 

Скратете го времето за 
активностите
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По работилницата, колку ви се релевантни следниве 
теми?
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Основни права на работа     

Пристојна работа     

Флексибилен пазар на трудот     

Основни барања на договорот за вработување     

Работно време, заработка и отсуство од работа     

Плата и одбивања од плата     

Вашите права и обврски во врска со здравјето и 
безбедноста при работа     

Идентификација и контрола на опасностите     

Остварување на вашите права на работа     
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Штом ќе се вратите на работа или ќе започнете да работите, што друго би ви било 
потребно за успешно да го примените она што го научивте?

Кои делови од работилницата беа најкорисни и зошто?

Кои делови од работилницата беа најмалку корисни и зошто?

Имате ли дополнителни забелешки за оваа работилница?
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