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ПРЕДГОВОР
 Низ искуството како граѓанска организација која работи на унапредување на правата и почитување 
на човековите и работничките права на текстилните работници и работнички, изминатите три години 
„Гласен Текстилец“ обезбедува правна помош, изготвува барања и приговори за работниците до 
работодавачи и институции. Исто така, се изготвуваат барања за вонреден инспекциски надзор до 
Државниот инспекторат за труд за приватни компании за кои има пријави од вработени дека во конкретна 
компанија  им се ускратуваат права од работен однос. Самото здружение наидува на потешкотии во 
обезбедувањето на одговори од страна на инспектори од областа на трудот во однос на сознанијата за 
прекршување на работничките права во приватните фирми.  

Во разговори со работници/чки кои се обратиле до „Гласен Текстилец“, преку социјалните мрежи, 
телефонски или лично во канцелариите на здружението, велат дека се исплашени самостојно да се 
спротивстават на претпоставените кога им е прекршено некое човеково или работничко право, дека им е 
страв сами да пријават во надлежна институција и затоа се обраќаат до здружението, пред сè, зашто им е 
загарантирана анонимноста.

Честопати тие говорат дека не знаат каде да се обратат, немаат доволно информации, страв им е да одат до 
трудова инспекција поради тоа, како што велат, ќе се знае кој го пријавил работодавачот и ќе останат без 
работно место и егзистенција. Вообичаено се обраќаат до Општината, Народен правобранител, а за „Гласен 
Текстилец“ слушнале од социјалните мрежи. Доколку останале без работа, а се обраќаат за помош до 
здружението, сакаат да поведат судска постапка но велат, „тоа е долг и скап процес, а за обичниот човек 
нема правда“.

Од 2019 година, во здружението се појави потреба од мониторинг на судски постапки поради барање од 
граѓани да има присуство од страна на претставници на здружението. Причината која ја наведоа е дека се 
плашат од  притисок во судската постапка. 

Поради сите горенаведени причини, направена е оваа анализа, направени се контакти со граѓани од 
градовите Штип, Делчево, Свети Николе, каде што е направен теренскиот прашалник, а се мониторирани и 
судски постапки од работен однос кои понатаму се обработени во анализата.
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1. ВОВЕД

 Светот одамна ги надмина реалните граници на човековата имагинација за дострелите на неговиот 
вистински напредок во сите области. Одамна ги остави зад себе првите свои успеси и првите свои маки во 
воспоставување на еден поправеден поредок. Денес, работните и животните услови се до таа мера 
изменети што не може да се направи никаква споредба со оние од времето кога се правеа првите обиди за 
нивно подобрување.

Оттука, се поставува прашањето дали Република Северна Македонија (понатаму во текстот: РСМ) е во 
можност да го фати трендот на индустриски развиените земји во кои „неправдата, мизеријата и 
сиромаштијата“ се минато. 

Во развиените земји се развива еден забрзан процес на демократизација, па во тој контекст и пристапот до 
правда во тие земји не е ниту статистички, ниту апсолутен поим. За разлика од развиените земји во кои 
пристапот до правда е едноставен и возможен, РСМ се соочува со создавање на една посебна категорија на 
граѓани која покорно ги прифаќа немаштијата, бедата и нееднаквоста во пристапот до правда, поради 
фактот што долги години живеат во немаштија, лишени од пристапот до правда. Трендот на современите 
земји кои овозможуваат пристап до правда на своите граѓани може да се забележи и во РСМ, пред сè преку 
елиминирање на дискриминацијата, односно во РСМ се појавува еден процес кој претставува 
мобилизирање на сите фактори во државата во борбата против нееднаквоста  од секаков облик. 
Овозможувањето на граѓаните на РСМ во остварување на нивните социјални, економски и други права во 
иднина треба да е приоритет на државата пред сè поради фактот што истите придонесуваат да се движиме 
кон создавање на едно зрело општество. Голем дел од граѓаните на РСМ се соочуваат со неможноста да ги 
остварат своите права загарантирани со Устав  и закон од различни причини, односно им е оневозможено 
правото на пристап до правда. Проектот „Пристап до правда во источниот регион“ покрај тоа што го 
отсликува пристапот до правда на граѓаните во источниот регион може да се каже дека дава приказ и на 
пристапот до правда на сите граѓани на РСМ кои живеат на нејзината територија.

----
 1 Член 8, Член 9, Членови 30 и 32, 34, 35, 37, 38, 39, 57,  од Уставот на РСМ.
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                    Активното население, според дефиницијата на Меѓународно биро за труд го сочинуваат лицата во 
работна возраст, кои се вработени и лицата во работна возраст, кои се без работа, но бараат вработување.
Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2019 година, активното население во Република 
Северна Македонија изнесува 964 014 лица, од кои вработени се 797 651, а 166 363 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 57.2%, стапката на вработеност е 47.3%, додека стапката на 
невработеност изнесува 17.3 %.

        Источниот Регион е еден од осумте статистички региони во Република Северна Македонија. Овој регион 
се наоѓа во источниот дел на нашата земја и се граничи со Вардарскиот, Скопскиот, Североисточниот и 
Југоисточниот Регион. Источниот Регион вклучува 11 општини (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, 
Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип) . Од 
вкупното производство на текстилна индустрија 42 процентисе наоѓа токму во Источниот Регион. Поради 
ниско доходовната индустриска гранка, се забележува дека Источниот Регион има најниска просечна 
исплатена нето-плата по вработен за разлика од останатите статистички региони и помала стапка на 
невработеност кај жени споредено со мажи и тоа се бележи наназад со години, доколку се извадат 
податоци од Државниот завод за статистика и се споредат. 

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2017 година изнесува 22 445 денари.
Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2020 година изнесува 26 422 денари.

2. СТРУКТУРА НА ИСТОЧНИОТ РЕГИОН

Март 2017

Март 2020
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Табела 1:   Преземаните податоци од 2017 година од ДЗС за исплатена нето-плата по вработен во 
секторите за производство на облека, кожа и текстил3 . 

Индексите во табелата претставуват број – показател што ги претставува последователните промени на 
просечна исплата на нето-плата по вработен во 

----
3  Т-03: Просечна исплатена месечна нето-плата по вработен,  2017.
4 Просечна исплата на нето-плата по вработен во март 2020 година во сектор за производство на текстил, 
облека и кожа.
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сектор за производство на текстил, облека и кожа. Во месец март 2020 се забележува пораст во однос на 
просекот за 2019 година во сектор за производство на текстил за 3,4%, во сектор за производство на облека 
има пораст за 5,9% додека во сектор за прозводство на кожа има пораст од 3,0%.Во месец март 2020 
година се забележува пад во однос на февруари 2020 година за 1,1%, во сектор за облека 3,1%, а во сектор 
за производство на кожа се забележува пад од 5,5%. Во месец март 2020 во однос на март 2019 се 
забележува пораст во производство на текстил од 9,2%, во производство на облека 9,0% и во 
производство на кожа пораст од 7,8%. Од јануари до март 2020 година во однос на период од јануари до 
март 2019 година се забележува пораст од 13,7% во производство на текстил, во сектор на производство на 
облека 12,3% и во сектор за производство на кожа 18,9%.

 Од сите овие податоци, може да се воочи дека Источниот Регион, во кој особено е изразена текстилната 
индустрија, која најмногу вработува жени, по што стапката на невработеност на жените е помала од онаа на 
мажите и со години наназад нето и бруто-платата се пониски за разлика од останатите статистички региони. 
Зголеменото покачување на бруто и нето-платата во источниот Регион е единствено поради покачувањето 
на минималната плата на 12 500 денари, а подоцна и на 14 500 денари, како и укинувањето на нормираниот 
учинок од Законот за минимална плата5  од страна на Уставен  суд6  кој гласеше дека доколку нормата не е 
исполнета, не е облигаторно исплаќање на минимална плата. Поради горенаведенето (укинување на 
нормиран учинок и покачување на минимална плата), очигледно е зголемувањето на бруто и нето-платата 
особено во 2020 година. 

----
5 Закон за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
11/2012, 30/2014, 180/2014, 81/2015, 129/2015 и 132/2017).
6 Уставниот суд на Република Северна Македонија на седница одржана на 18 април 2018 г. со Одлука У. Бр. 
133/2017-1 ги укина член 2 став 1 во делот: „и исполнет нормиран учинок“ и ставовите 2, 3 и 4 и член 7-б 
ставови 1 и 3 од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.11/2012, 30/2014, 180/2014, 81/2015, 129/2015 и 132/2017).
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 Како дел од проектот „Пристап до правда во Источниот Регион“ се 
спроведе анкетен прашалник кој имаше за цел да го испита искуството и 
задоволството како и мислењето на луѓето за пристапот до правда во овој 
регион. Анкетниот прашалник, покрај демографските податоци кои  
вклучуваат пол, возраст и место на живеење, содржи прашања кои ги 
опфаќаат нивните месечни примања, дали се соочиле со прекршување на 
нивните права, дали и до која институција се обратиле, колку се задоволни 
од работата на институциите, дали ги побарале своите права во судска 
постапка, ако ги побарале колку се задоволни од исходот на постапката, 
времетраењето на  постапката, како и тоа што мислат за трошоците на една 
судска постапка, како пречка за барање на правдата и дали обичниот 
граѓанин може да си дозволи  пристап до правда во нашата држава. 
Анкетата опфати 400 испитаници, спроведени преку 400 теренски 
истражувања и 38 онлајн одговорени прашалници. Анкетата беше 
спроведена во периодот од 1 ноември 2019 до 29 февруари 2020 година.

Во текот на имплементацијата на овој проект присуствувавме вкупно на 8 
судски рочишта, во градовите Штип и Свети Николе. Мониторингот е 
спроведуван во период од месец ноември 2019 година до месец февруари 
2020 година од страна на правниот советник и проектниот координатор.

3. МЕТОДОЛОГИЈА
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 За анкетниот прашалник спроведен од страна на „Гласен Текстилец“ за потребите на проектот 
„Пристап до правда во Источниот Регион“ се спроведе анкетен прашалник кој имаше за цел да го испита 
искуството и задоволството како и мислењето на луѓето за пристапот до правда во овој регион. Анкетниот 
прашалник, на страна демографските податоци кои вклучуваат пол, возраст и место на живеење, содржи 
прашање кои ги опфаќаат нивните месечни примања, дали се соочиле со прекршување на нивните права, 
дали и до која институција се обратиле, колку се задоволни од работата на институциите, дали ги побарале 
своите права во судска постапка, ако ги побарале колку се задоволни од исходот на постапката, 
времетраењето на постапката како и што мислат за трошоците на една судска постапка, како пречка за 
барање на правдата и дали обичниот граѓанин може да си дозволи  пристап до правда во нашата држава. 
Анкетата опфаќа 400 одговорени анкетни прашалници, спроведени преку телефонски јавувања и на терен 
и 38 онлајн одговорени прашалници.

Слика 1. Полова структура на испитаниците

Според половата структура на испитаниците: 146 (36,5%) се мажи, 248 (62%) се жени и 6 (1,5%)  
прашалници се без податок за полот на испитаникот.

4. АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД 
СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
4.1. АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД СПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА
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Слика 2: Возрасна група

Според возраста: 48 (12%) испитаници се на возраст од 20 до 30 години,139 (34,75%) испитаници се на 
возраст од 30 до 40 години, 114 (28,5%) испитаници се на возраст од 40 до 50 години, 71 (17,75%) 
испитаници се навозраст од 50 до 60 години и 28 (7%) испитаници се на возраст над 60 години.
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Слика 3. Според место на живеење

Според местото на живеење: 216 (54%) испитаници се од Штип иоколината, 11 (2,75%) испитаници се од 
Пробиштип и околината, 5 (1.25%) испитаници се од Кочани и околината, 81 (20.25%) испитаници се од 
Свети Николе и околината, 76 (19%) испитаници се од Делчево и околината, 9 (2.25%) испитаници се од 
Македонска Каменица и околината, 1 (0.25%) испитаник има од Виница и 1 (0.25%) испитаник не го 
навел местото на живеење.

216
216

11
11 5

59
1

ШТИП
ПРОБИШТИП

СВЕТИ НИКОЛЕ
КОЧАНИ

ДЕЛЧЕВО

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ВИНИЦА
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Слика 4. Месечни примања

Според месечните примања: на 44 (11%) испитаници примањата им се помали од 12.500 денари месечно, додека 
на 134 (33,5%) испитаници месечните примања им се движат од 12.500  денари до 16.000 денари, на 116 (29%) 
испитаници примањата им изнесуваат од 16.000 денари до 20.000 денари, 97 (24.25%) испитаници имаат 
повисоки примања од 20.000 денари, додека 9 (2.25%) испитаници не оставиле ваков податок.
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Слика 5. Прекршување на човекови и работнички права

Овие испитаници на прашањето „Дали се соочиле со прекршување на своите човекови и работнички 
права?“, потврдно одговориле 259 (64,75%) испитаници, додека негативно одговориле 138 (34.5%) 
испитаници и 3 (0.75%) испитаници не дале одговор на ова прашање. 
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Слика 6. Колку се пријавуваат прекршувањата

Вкупно 259 граѓани одговориле дека се соочиле со прекршување на нивните права. Од нив 73 (28.18%) не 
пријавиле во ниту една од институциите, останатите 186 (71.81%), пријавиле до една институција, а имаме 
случаи и каде граѓаните пријавиле до повеќе институции.

Според месечните примања најмногу пријавуваат испитаниците чии месечни приходи се над 20.000 
денари. Дури 85,9% од испитаниците кои ги имаат овие приходи и се соочиле со прекршок, го пријавиле 
случајот во некоја од институциите. Кај приходите од 16.000 до 20.000 денари имаме 77,7% на 
пријавување, додека 52,42% во случај на прекршување пријавиле испитаниците со примања од 12.500 до 
16.000 денари. Кај групата која има најмалку примања, односно помалку од 12.000 денари месечно имаме 
72,2% во случаи на прекршок. Најголема разлика во пријавување на прекршок се забележува кај полот, 
односно 84,21% од мажите го пријавиле прекршокот, додека кај жените овој процент изнесува 62,77%.
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Слика 7. До која институција најчесто се обраќале

Вкупно 279 граѓани одговориле до која институција најмногу се обратиле. Од нив најголем број се обратиле 
до Суд 114 (40,9%), до Трудов инспекторат се обратиле 53 лица (19,0%), до Општина 45 (16,1%). До Синдикат 
се обратиле 43 (15,4%), додека најмал број од испитаниците се обратиле до Народниот правобранител, 
односно 24 (8,6%). 
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Слика 8. Колку се задоволни од синдикатите

До Синдикатот прекршување пријавиле 43 лица. Од нив 15 (34.88%), изјавиле дека се делумно задоволни 
од работата на оваа институција, 9 (20.93%) се изјасниле како ниту задоволни ниту незадоволни, 11 
(25.58%) од нив се делумно незадоволни од работата наоваа институција и 8 (18.6%) се многу незадоволни. 
Ниту еден испитаник не одговорил дека е многу задоволен од работата на Синдикатот. Ако ги земеме 
предвид само одговорите на испитаниците кои имаат пријавено прекршувањето само до оваа институција 
(13), тогаш преовладува делумното задоволство, со 5 испитаници, но сличен е и случајот со делумно 
незадоволните, со 3 испитаници има многу незадоволен има еден испитаник, ниту задоволен ниту 
незадоволен има 4 испитаници.
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Слика 9. Трудов инспекторат

До Трудовиот инспректорат прекршување пријавиле 53 
лица, од кои само 2 (3.77%) лица одговориле дека се 
многу задоволни од нивната работа,13  (24.52%) лица 
одговориле дека се делумно задоволни од работата на 
оваа институција, додека 12 (22.64%) не се ниту 
задоволни, ниту незадоволни. Од нив 10 (18.86%) 
изјавиле дека се делумно незадоволни од 
институцијата, додека 16 (30.18%) лица изјавиле дека 
се многу незадоволни од работата на Трудовиот 
инспекторат. Издвојувајќи ги испитаниците кои се 
обратиле само до инспекторатот (34) може да кажеме 
дека превладува незадоволството кај 16 од нив (10 
многу незадоволни и 6 делумно незадоволни), додека 
задоволни се 8 испитаници (2 многу задоволни и 6 
делумно задоволни) и 10 од нив не се ниту задоволни 
ниту незадоволни.
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Слика 10. Општина

До Општината прекршување пријавиле 45 лица, од кои само 1 (2.22%) лице одговорило дека е многу 
задоволно од нивната работа, 18 (39.99%) лица одговориле дека се делумно задоволни од работата на 
оваа институција, додека 10 (22.22%) лица не се ниту задоволни, ниту незадоволни, 8 (17.77%) 
изјавиле дека се делумно незадоволни од институцијата, додека други 8 (17.77) лица изјавиле дека се 
многу незадоволни од работата на Општината. Резултатите од граѓаните кои прекршување пријавиле 
само до Општината (8) покажуваат дека се делумно задоволни од нејзината работа (5 делумно 
задоволни, 1 многу задоволен, 1 ниту задоволен ниту незадоволен и 1 делумно незадоволен).
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Слика 11. Пријавување на прекршоци до Судови

Најмногу пријави за прекршување имаме во Судот, односно овде прекршување пријавиле 114 лица. Од нив 11 
(9.64%) испитаници изјавиле дека се многу задоволни од нивната работа, 36 (31.57%) испитаници одговориле 
дека се делумно задоволни од работата на оваа институција, додека 29 (25.43%) испитаници не се ниту 
задоволни, ниту незадоволни, 15 (13.15%) се изјасниле како делумно незадоволни од институцијата, додека 
23 (20.17%) лица изјавиле дека се многу незадоволни од работата на Судот. Од добиените резултати на оние 
кои пријавиле прекршување само до Судот (67) може да се види дека кај граѓаните преовладува делумно 
задоволство од работата на оваа институција, вкупно 33 испитаници се изјасниле како задоволни или делумно 
задоволни (11 многу задоволни, 22 делумно задоволни), 19 се ниту задоволни ниту незадоволни, додека 15 
изјавиле делумно или целосно незадоволство (4 делумно незадоволни и 11 многу незадоволни).
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Слика 12. Пријавување до Народен правобранител

Најмалку обраќање во случај на прекршување на правата има кај Народниот правобранител, односно 24 
испитаници. Од овие испитаници  2 (8.33%) изјавиле дека се многу задоволни од неговата работа, 5 (20.83%) 
испитаници се изјасниле како делумно задоволни, 4 (16.66%) се изјасниле како ниту задоволни ниту 
незадоволни, додека 4 (16.66%) се изјасниле како делумно незадоволни, а 9 (37.49%) одговориле дека се 
многу незадоволни од оваа институција. Од одговорите на испитаниците кои се обратиле само до оваа 
институција (6) не може да се утврди јасно задоволство или незадоволство, 2 испитаници одговориле дека се 
многу задоволни и 2 испитаници одговориле дека се многу незадоволни, 1 испитаник рекол дека е делумно 
задоволен и 1 испитаник не е ниту задоволен ниту незадоволен.
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Слика 12. Задоволство од услугата при обраќање до надлежните институции

Генерално земено можеме да заклучиме дека граѓаните се делумно задоволни од работата на 
институциите, поточно така одговориле вкупно 58 (31,18%) испитаници, голем дел од испитаниците или 48 
(25,80%) не се ниту задоволни ниту незадоволни, додека 37 (19,89%) се изјасниле како многу 
незадоволни, а делумно незадоволни се 27 (14,51%) испитаници, и најмалку бројни се оние кои изјавиле 
дека се многу задоволни односно 16 (8,0%) испитаници.

22



Слика 13. Временска рамка

Од испитаниците 129 (69,35%) изјавиле дека биле приморани своите права да ги бараат преку судска 
постапка. Временската рамка на поголем дел од овие случаи се одвивала за помалку од 6 месеци или 
поточно 39 (30,23%) одговориле дека нивната постапка траела во оваа временска рамка, 26 (20,15%) 
испитаници одговориле дека временската рамка во која се одвивала постапката била од 6 месеци до 1 
година. Oд 1 година до 2 години е временската рамка за која 21 (16,27%) испитаници одговориле дека се 
одвивале нивните постапки и 25 (19,37%) испитаници одговориле дека нивните постапки траеле повеќе 
од 2 години. Незадоволството од исходот на судските постапки сепак преовладува кај овие испитаници или 
поточно 55 лица изјавиле дека не се задоволни од исходот, но мора да се напомене дека сепак не станува 
збор за голема разлика, бидејќи 43 испитаници одговориле дека се задоволни од исходите односно како 
завршила нивната постапка.
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Слика  14.Трошоците за судска постапка се премногу високи

Граѓаните сметаат дека трошоците се многу високи и се причина зошто не ги бараат своите права во 
судска постапка, такво мислење преовладува дури кај 297 (74.25%) испитаници, додека спротивно 
мислење имаат 98 (24.5%) испитаници кои мислат дека сепак трошоците не се причина за барање на 
правата преку судски постапки. Слично одговориле и на прашањето дали обичниот граѓанин има 
пристап до правда во нашата држава, односно 124 (31%) одговориле позитивно, додека 275 (38.75%) 
изјавиле дека во нашата држава обичниот граѓанин нема пристап до правда. Голем дел од коментарите 
кои ги оставиле граѓаните во спроведените анкети се однесуваат на корупцијата на институциите, дел од 
коментарите кои ги добивме: „многу трошоци, а не верувам во нив, сè е корумпирано, нема пристап, 
многу процедури и трошење време, кој бара ќе најде, многу мито и корупција, нема правда за обичниот 
граѓанин, кој е упорен може, не, бидејќи сè е мито и корупција за сопствениците, бидејќи никој не е за 
работникот, сè е мито и корупција“.

24



 Исто како и во теренската анкета, се искористени истите прашања и во онлајн прашалникот. 
Прашалникот го одговориле 15 мажи и 23 жени. Поголемиот дел од испитаниците се од Штип, поточно 26 
(12 мажи и 14 жени) од нив, останатите 12 се од Кочани - 3 испитаници (1 маж и 2 жени), Свети Николе – 5  
(2 мажи и 3 жени), Пробиштип – 3 (сите жени) и Делчево – 1 жена.

Од одработените 38 анкетни прашалници, 30 испитаници (78,9%) одговориле дека се соочиле со 
прекршување на нивните права, но повеќе од половина (56,7%) се одлучиле да не го пријават 
прекршувањето на нивните права. Генерално, оние кои пријавиле до Синдикатот, Трудовиот инспекторат и 
Народниот правобранител имаат делумно незадоволство од истите наведени институции.

Од оние кои пријавиле до Судот, сите се изјасниле како незадоволни. Шест испитаници кои пријавиле 
прекршок изјавиле дека биле приморанида ги бараат своите права по судска постапка. Испитаниците кои 
пријавиле до Судот изјавиле дека не се задоволни од исходот на судската постапка. Од вкупниот број на 
лица кои го одговориле прашалникот, 28 сметаат дека трошоците за судска постапка се причина граѓаните 
да не ги бараат своите права во судовите, додека 35 испитаници мислат дека обичниот граѓанин не може 
да си дозволи пристап до правда во нашата држава.

Резултати од онлајн прашалникот
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 Како дел од проектот „Пристап до правда во Источниот Регион“ во трудот се анализирани три 
предмети кои се водеа пред надлежните судови во Р.С. Македонија и кои беа мониторирани од страна на 
Здружението „Гласен Текстилец“.

Анализа бр.1 

Подолу во текстот се анализира предмет од областа на работните спорови-статусен спор. Во конкретниот 
предмет кој се водеше пред Основен суд Свети Николе со број РО-64/19 од 18.09.2019 г. тужителката - 
административен работник има добиено отказ на договорот за вработување поради потешко кршење на 
работниот ред и дисциплина - дисциплински престап. Отказот тужителката го има добиено со РЕШЕНИЕ за 
изрекување на дисциплинска мерка од страна на работодавачот - тужен. Тужителката во рок 8 дена согласно 
Законот за административни службеници има вложено жалба до Агенција за администрација и во 
благовремен рок има заведено спор пред надлежен суд -  Основниот суд во Свети Николе.

Постапката пред првостепениот суд е завршена на ден 10.09.2019 г. со главна, јавна и усна расправа, а на ден 
18.09.2019 г.  првостепениот суд ја донесе и објави Пресудата РО-64/19 на Основниот суд во Свети Николе.

Со Пресудата РО-64/19 од 18.09.2019 г. на Основниот суд во Свети Николе е усвоено тужбеното барање на 
тужителката и СЕ ПОНИШТЕНИ КАКО НЕЗАКОНИТИ РЕШЕНИЈА за изрекување на дисциплинска мерка 
(решението за отказ) и Одлука на Агенцијата за администрација и е ЗАДОЛЖЕН ТУЖЕНИОТ да ја врати на 
работа тужителката на соодветното работно место.

Од страна на тужениот – работодавачот, е поднесена жалба на Пресудата РО-64/19 од 18.09.2019 г. на 
Основниот суд во Свети Николе до Апелациониот суд во Штип. Од страна на тужителката е доставен Одговор 
на жалба до Апелациониот суд во Штип.

4.2. АНАЛИЗА НА МОНИТОРИРАНИ СУДСКИ ПРЕДМЕТИ
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На ден 06.12.2019 г. е донесена Пресуда РОЖ-585/19 на Апелациониот суд во Штип со која Пресудата на 
Основен суд Свети Николе РО.64/19 од 18.09.2019 г. се потврдува.

Во конкретната правна работа може да се заклучи дека постапките пред Основниот суд во Свети Николе и 
Апелациониот суд во Штип се водеа согласно законската регулатива и законски предвидените рокови.

Подолу би сакале да дадеме во кратки црти  преглед на институцијата престанок на работен 
однос според Закон за административни службеници (понатаму во текстот: ЗАС 7)

Според ЗАС постојат два основни концепта како престанува работниот однос на административниот 
службеник.

Првиот концепт е според членот 98 каде се наведени повеќе видови, како што сe:
 - со спогодба,
- по барање (отказ) на вработениот,
 - по сила на закон и
- во други случаи определени со овој, друг закон и колективен договор.

Вториот концепт е во рамките на дисциплинските мерки во случај на дисциплински престап каде е 
можен престанок (отказ) на работниот однос од страна на работодавачот.

Она што е особено важно при добивање на Решение за престанок на работниот однос на административен 
службеник е  административниот службеник во рок од 8 дена од приемот на Решението да поднесе жалба 
до Агенцијата за администрација. Кога не е донесена одлука по жалбата или кога административниот 
службеник не е задоволен од одлуката на агенцијата за администрација  има право да поведе спор пред 
надлежниот суд во рок од 15 дена. Преклузивните рокови 8 дена за жалба по добивање на 
решението/одлуката за престанок на работен однос, 8 дена рок за одлучување на агенцијата за 
администрација по приемот на жалба и 15 дена рок за поведување на спор пред надлежен суд се во 
корелација со роковите кои се предвидени во Законот за работни односи кој се предвидени во член 91 и 
181. Истакнуваме дека со пропуштање на погоре наведените рокови судот го одбива тужбеното барање без 
да се впушти во расправа дали решението за престанок на работниот однос е законито.
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Анализа број 2:

Во анализата број 2 се анализирани два случаи кои се водени пред Основниот суд во Штип.

Работници по престанокот на својот работен однос поведоа постапка против својот поранешен 
работодавач за остварување на паричните побарувања од работен однос.

Постапките на тужителите се завршени со Пресуда РО-1291/19 од 17.3.2020 г. на Основен суд во Штип и 
Пресуда РО-1290/19 од 17.3.2020 г. на Основен суд Штип.

Заедничко за двата погоре наведени предмети е фактот што тужителите неколку години се во работен 
однос кај тужениот и за целиот период на траење на нивниот работен однос погрешно и нецелосно им се 
исплатувани додатоците и надоместоците.

На тужителите за времетраење на нивниот работен однос помалку им е исплатен додаток на плата за 
работен стаж (минат труд), разликa на име помалку исплатен надомест на плата за државни празници, 
разлика на име помалку исплатен надомест на плата за годишен одмор, разликa на име помалку исплатен 
додаток на плата за работа на празници, разлика на име помалку исплатен додаток на плата за 
прекувремена работа.

Постапката на тужителите е започната со барање за вештачење до вешто лице од областа на 
материјалното, сметководственото и финансиското работење. По одбивање на тужениот да се овозможи 
увид во документацијата (исплатни листи од плата, евиденција за работно време и др.) која е потребна да 
се изврши вештиот наод и мислење од страна на вештото лице е поднесена тужба до надлежниот суд со 
барање Судот да издаде писмена наредба за вештачење од причини што вештото лице не ги добило 
потребните документи да го изготви вештиот наод и мислење.

На првото рочиште судот во конкретните предмети има издадено писмена наредба и врз основа на 
наредбата се изготвени потребните вештачења.

Врз основа на добиените вештачења се добиени износите кои се наведени во изреките на Пресуда 
РО-1291/19 од 17.3.2020 г. на Основен суд во Штип и Пресуда РО-1290/19 од 17.3.2020 г. на Основен суд во 
Штип.

Тужбите на тужителите се поднесени согласно член 181 став 6 од ЗРО, кој вели дека за паричните 
побарувања работниците може да ги остваруваат директно до надлежен суд.
Во контретни ситуации паричните побарувања работниците може да ги оствруваат за период од три 
години, бидејќи по изминување на наведениот период истите застаруваат.
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 Од спроведените анкети и анализи може да се заклучи дека во РСМ тежок е пристапот до правда 
на граѓаните, имено бројни се прекршувањата на севкупните слободи и права на граѓаните кои задираат 
дирекно до нивната економска и социјална положба во општеството. Од анализираните предмети може 
да се заклучи дека се остварени правата на граѓаните работници согласно со законската регулатива која 
се однесува на материјата во која се поведени постапките. Од анализата бр.1 може да се заклучи дека 
тешко се остваруваат правата на вработените во јавниот сектор. Работодавачот кој од една страна 
директно влијае на формирањето на дисциплински комисии, што се доведува во прашање 
непристрасноста при донесување на одлуки, дали еден работник сторил повреда врз работниот ред и 
дисциплина и од друга страна законски загарантирана второстепена заштита, преку наводно 
непристрасната комисија која како второстепен орган треба да одлучува по жалбите и приговорите на 
вработените во јавниот сектор. Оттука, произлегува дека повторно е доведена во прашање, бидејќи 
самата комисија е државен орган, кој од досегашната практика се покажа како продолжена рака на 
самите државни институции. Од анализата број 2 може да се заклучи дека работниците си го остварија 
правото пред судот, но сепак може да се констатира дека само делумно е задоволена правдата во 
конкретните предмети, бидејќи работниците се вработени кај работодавачот повеќе од 10 години, а 
своите права во однос на паричните побарувања можат да ги остварат само за период од три години.

ЗАКЛУЧОК
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Подобрување на капацитетот на институциите (технички и човечки), особено во 
Државниот инспекторат за труд. Држење до стандардите, редовни обуки и 
овозможување и отвореност за соработки со сите чинители, особено невладиниот 
сектор. Моменталната перцепција на граѓаните е дека ДИТ е особено затворена 
институција.  

Законодавецот да биде повоздржан во однос на постојаното менување на закони и 
подзаконски акти, бидејќи дава дополнителна правна несигурност кај граѓаните.

Потребни се закони и подзаконски акти кои ќе бидат прецизни и концизни, а не 
оставени на „слободно толкување“. 

Државата преку своите институции да се насочи кон проактивно информирање на 
граѓаните, со цел превенција и намалување на прекршување на човековите права.

Департизација на институциите и нивна професионализација.

Да се предвиди соработка меѓу институциите и граѓанските организации за 
информирање на граѓаните во зависност од областа сè со цел заштита на 
човековите права и слободи.

Намалување на трошоци во судска постапка согласно приходите на граѓаните.

Да се зголеми рокот на застареност за парични побарувања од работен однос, 
бидејќи сега изнесува 3 години. 10 години е доволен период во кој можат граѓаните 
да ги остварат своите права при парични побарувања. 
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