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¹ Закон за работни односи, Службен весник на РМ бр. 62/2005.
² Закон за работни односи, Службен весник на РМ бр. 114/2009.
³„Институционален одговор и организациски политики во однос на насилството на работното место“ и 
„Насилство врз жени на работно место“.

ВОВЕД

Усогласувањето на нашето законодавство со европските директиви во 
однос на дискриминацијата и еднаквиот третман на мажите и на жените при 
вработување и на работното место резултираше со регулирање на појавата 
вознемирување на работното место. Оваа појава за првпат е регулирана во 
2005¹ година со одредбите во Законот за работни односи во кој се дефинирани 
појавите на психичко вознемирување (мобинг) и полово вознемирување на 
работното место. По нејзиното првично регулирање во Законот за работни  
односи, во 2009 година овој Закон беше дополнет со одредби  што се однесуваат 
само на психичкото вознемирување (мобинг) на работното место. Малиот број 
предвидени одредби² во работното законодавство воведени во 2005 и 2009 
година не вклучија прецизно утврдена постапка и механизми за превенирање 
и справување со овој вид случаи. Овој заклучок беше потврден со наодите и 
препораките од спроведените истражувања³ на ЕСЕ во однос на ова прашања, 
кои укажуваа на потребата  од законско уредување на оваа појава со посебен 
закон.

Од оваа причина, како дополнение на нашите досегашни акции во 
насока на системско следење на појавата вознемирување на работното 
место, спроведовме анализа за степенот на имплементација на Законот 
за вознемирување на работното место. Подготвената анализа укажува на 
проблемите и предизвиците со кои се соочуваат работниците и работодавачите 
при спроведување на Законот и содржи препораки за нивно надминување. 

Наодите од оваа анализа може да се користат за преземање на понатамошни 
акции на ова поле, односно алармирање и укажување на надлежните институции 
за потребата од имплементација на Законот во практиката, како и поттикнување 
и охрабрување на вработените да го користат Законот и законските можности 
за заштита во случаи на вознемирување на работното место.
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ЦЕЛ И МЕТОДОЛОГИЈА

Основен предмет на анализирање претставува степенот 
на имплементација на Законот за заштита од вознемирување 
на работното место, со фокус на законските одредби што се 
однесуваат на обврските на работодавачите за преземање на 
превентивни мерки за заштита од вознемирување, нивната 
должност за информирање за законските новини, определување на 
лица посредници кои би посредувале во случај на вознемирување 
на работното место, како и користење на Законот преку досега 
поведените формални постапки врз основа на писмени барања за 
заштита поднесени од работниците.

За потребите на анализата беа реализирани 17 интервјуа 
со претставници на органите на државна власт и 17 интервјуа 
со претставници на приватни компании. Истражувањето во 
државниот сектор опфати шест министерства, седум други органи 
на државна власт, две јавни установи и две единици на локална 
самоуправа. Истражувањето во приватниот сектор опфати 
компании од следните профили и гранки: текстилна индустрија, 
земјоделска механизација, производство на чевли, производство 
на пластични ќеси, фабрика за производство на електрични, 
електронски и оптички конектори, коаксијални и лантенски кабли 
и системи за интерконкција, фабрика за производи од полиестер, 
фабрика за сончеви панели, компанија за млечна индустрија, 
компанија за кекси и колачи, градежна индустрија, туризам и 
угостителство, стоматолошка лабараторија и пиварница, во 
следниве градови во Република Македонија: Штип, Виница, 
Кочани, Прилеп, Охрид, Струга, Струмица, Гевгелија и Скопје.

Истражувањето  опфати и две синдикални организации, чии 
претставници беа интервјуирани во однос на нивните ставови, 
знаења и искуство во имплементација на Законот за заштита од 
вознемирување на работното место. И покрај повеќето обиди да 
се реализира интервју со третата синдикална организација, тоа 
не беше спроведено. Имено, синдикалната организација – Сојуз 
на синдикати на Македонија (ССМ) не се согласи да соработува 
на ова поле, иако таа е иницијатор и подготвувач на Законот за 
заштита од вознемирување на работното место и би требало да 
биде најзаинтересирана за негово спроведување.
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Заради добивање на релевантни информации за предметот на истражување 
од страна на работните организации од јавниот и од приватниот сектор беа 
интервјуирани раководни лица, односно менаџери и директори, управители и 
сопственици, како и лица одговорни за човечки ресурси и правни работи.  

Покрај интервјуата, а со цел добивање на директни и непосредни информации 
од самите работници, беа организирани две фокус-групи. Во фокус-групите 
присуствуваа 27 лица вработени во јавниот и во приватниот сектор. Воедно, 
за понатамошен увид во формалните постапки за заштита од дискриминација 
и вознемирување на работното место беа поднесени барања за информации 
од јавен карактер и тоа во однос на: поднесени претставки до Државниот 
инпспекторат за труд за случаи на вознемирување; поднесени претставки до 
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и поднесени тужби за 
вознемирување на работно место до Основен суд Скопје 2, како граѓански суд 
кој е надлежен за подрачјето со најголем број жители. 
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1. ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ
НА РАБОТНОТО МЕСТО И ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИОТ  

Работодавачот⁴ е должен да ги преземе потребните мерки за 
спречување и за заштита на вработениот и на лицата ангажирани 
со договори кои учествуваат во работа кај работодавачот од 
вознемирување на работното место, согласно законот.

Работодавачот е должен да го запознае вработениот со мерките и 
со постапката во врска со заштитата од вознемирување на работното 
место и со правата, обврските и одговорностите на работодавачот и 
работникот при самото вработување и во текот на работењето. 

Од анализатa….

1.1. ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛИРАНОСТ
ЗА ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 

 
Со оглед на тоа дека информираноста, односно запознаеноста со 

законската регулираност за вознемирување на работното место е предуслов 
работодавачот да го информира работникот, преставниците на работодавачите 
беа запрашани дали знаат дека психичкото и половото вознемирување се 
законски регулирани и во таа насока беа добиени следниве податоци:

Министерствата се информирани за законската регулираност на појавата 
на психичко вознемирување на работното место. Имено, претставниците од 
шесте вклучени министерства посочиле дека психичкото вознемирување на 
работното место е регулирано со повеќе закони и тоа со новодонесениот Закон 
за заштита од вознемирување на работното место⁵, Законот за спречување и 
заштита од дискриминација и Законот за работни односи. 

⁴ Член 3: Работодавач е правно и физичко лице, како и друг субјект (орган на државна  власт, орган на единица 
на локална самоуправа, подружница на странско друштво, дипломатско и конзуларно претставништво), 
кој вработува работници врз основа на договор за вработување, Законот за заштита од вознемирување на 
работното место, Службен весник бр. 79/2013.
⁵ Закон за заштита од вознемирување на работно место, Службен весник бр. 79/2013.
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Двајца претставници од министерствата посочиле дека освен наведените 
закони, појавата на психичко вознемирување е регулирана и со Законот за 
државни службеници, а пак од едно министерство е посочено дека овој феномен 
се регулира и со Законот за еднакви можности на мажите и жените. Само 
од едно министерство е наведено дека оваа појава е регулирана со Законот 
за работни односи и притоа не е посочен новиот Закон за вознемирување на 
работното место. 

Состојбата во однос на психичкото вознемирување е идентична кога 
станува збор и за другите органи на државна власт (органи во состав на 
министерствата, самостојни органи на државна управа, јавни установи и 
единици на локална самоуправа). Имено, вклучените органи на државна власт 
во голема мера се информирани за законската регулираност на психичкото 
вознемирување на работното место при што тие ги посочиле следните закони: 
Законот за заштита од вознемирување на работното место, Законот за работни 
односи, за спречување и заштита од дискриминација и Законот за еднакви 
можности на мажите и на жените. Дополнително, од три институции, од 
единаесетте вклучени, посочиле дека психичкото вознемирување е регулирано 
и со Законот за еднакви можности, а пак од четири го посочиле и Законот 
за државни службеници. Претставниците на две од вклучените државни 
институции единствено го навеле Законот, чија имплементација е предмет на 
анализа, односно Законот за вознемирување на работното место, а при тоа не ги 
навеле другите закони. Само во една од државните институции со надлежности 
во социјалната сфера не се информирани за законското регулирање на појавата 
на психичко вознемирување на работното место.  

Двете синдикални организации вклучени во истражувањето се информирани 
за законското регулирање на појавата на психичко вознемирување на 
работното место, при што од првата синдикална организација е посочено дека 
тоа е регулирано со Законот за заштита од вознемирување на работното место, 
Законот за спречување и заштита од дискриминација, Законот за работни 
односи и Законот за еднакви можности на мажите и на жените, а пак од втората 
синдикална организација е посочено дека вознемирувањето е регулирано 
со Законот за заштита од вознемирување на работното место и Законот за 
работни односи.  

Од сите седумнаесет приватни компании е изјавено дека се информирани за 
законското регулирање на појавата на психичко вознемирување на работното 
место, од нив девет го посочиле Законот за заштита од вознемирување на 
работното место, чија имплементација е предмет на оваа анализа, а пак од 
три компании го навеле и Законот за работни односи. И покрај свесноста за 
регулираноста, во пет компании немаат конкретни информации за тоа во кој 
закон и на кој начин оваа појава е регулирана.
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Во однос на законската регулираност на половото вознемирување, 
приватните компании, за разлика од државните институции, во помала мера 
се запознати со регулираноста на овој вид вознемирување. Па така, во пет од 
интервјуираните компании не се запознати и немаат никакви информации за 
тоа дали појавата на полово вознемирување е законски регулирана. Зачудува 
податокот за две од наведените пет компании кои не располагаат со целосни 
информации за регулираноста на половото вознемирување во предметниот 
Закон, иако станува збор за организации чие фукционирање и мандат во голема 
мера подразбира следење на законската регулатива, како и подобрување на 
информираноста на работодавачите и работниците во однос на нивните права 
и обврски. Од друга страна пак, важно е да се напомене дека две од приватните 
компании што немаат информации за законската регулатива влегуваат во 
категоријата на поголеми компании и имаат просечно околу 120 вработени.

Најголем дел од учесниците од фокус-групите, односно лицата вработени 
во државниот и во приватниот сектор не се информирани во целост за Законот 
за заштита од вознемирување на работното место. Вработените кои изјавиле 
дека се информирани, не се информирани за начинот на кој вознемирувањето 
е регулирано. Според дел од работниците, 
ваквата делумна информираност единствено 
се должи на фактот дека работодавачот 
не води сметка за квалитетот и начинот на 
информирање, туку тоа го прави поради 
високите предвидени прекршочни санкции⁶ за 
непочитување на одредбите за информирање 
на работниците за новите законските 
одредби. Кога станува збор за прашањето 
за информираноста во јавниот, односно 
во приватниот сектор, дел од поранешни 
вработени во поголеми приватни компании 
посочија дека и покрај воспоставениот систем 
на комуникација и информирање во овие 
компании, сепак изостанува информирањето за 
новите законски решенија и прописи. 

⁶ Закон за заштита од вознемирување на работно место, глава VII. Прекршочни одредби, член 36, став 1, точка 3: 
Глоба во износ од 5000 до 6000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на работодавач – 
правно лице, ако: не го запознае вработениот пред стапување на работа и вработените кои се во работен однос 
со забраната за вршење на вознемирување на работно место, обврските и одговорностите во врска со вршење 
на вознемирување на работно место, начинот и можностите за заштита.
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1.2 ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИ 
ПРЕДВИДЕНАТА ОБВРСКА ЗА 
ИНФОРМИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Од шесте вклучени министерства, само едно 
не организирало информативна средба, едукација 
или обука во однос на Законот за вознемирување 
на работното место. Според изнесените ставови, 
ова министерство посочило дека вработените за 
своите права и обврски се информираат преку 
Законот за државни службеници и тоа при нивното 
вработување. Министерствата на различни 
начини ги информирале своите вработени за 
законското регулирање на појавата вознемирување 
на работното место, при што дел од нив тоа го 
сториле преку: неформални средби, информативни 
состаноци, објавување на огласна табла,  вклучување 
на раководителите на секторите за запознавање 
на вработените за новините во законот или пак 
раководните лица од одделението за човечки 
ресурси организирале информативна средба со 
раководителите на другите сектори.

Повеќе од половина, односно седум од 
единаесет државни институции (63,6%) не презеле 
никаква активност за запознавање на работниците 
со предметот на регулирање на Законот за 
заштита од вознемирување на работното место, 
иако за непочитување на оваа законска обврска 
е предвидена прекршочна санкција. Исто така 
зачудува податокот дека институцијата надлежна 
за вршење на инспекциски надзор за примена на 
Законот за заштита од вознемирување на работното 
место, како и институцијата што е надлежна за 
вршење на работите од областа на работните 
односи и вработувањето, не презеле активности 
за запознавање на своите вработени со овој Закон. 
Во групата органи на државна власт што не ги 
информирале вработените е и една од двете вклучени 
општини во ова истражување. Претсавниците 
на државните институции што не организирале 
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посебни едукативни настани, средби и обуки, беа запрашани за начинот 
на кој вработените се информирале за предметниот Закон. Како можни 
начини на кои вработените се информирале за новините во законската 
регулатива во однос на феноменот на вознемирување на работното 
место ги навеле следниве: следењето на регулативата преку службен 
весник и неформално споделување меѓу колегите; правникот, односно 
секторот за човечки ресурси, правни и административни работи ги 
следи новините и ги објавува на огласна табла во установата; правниот 
сектор има информации за новините и секој вработен по потреба 
може да побара информација; секторите во установата имаат пристап 
до службен весник и на тој начин ги следат измените во законската 
регулатива и информирање преку телевизија и медиумите воопшто.

Најголем дел од приватните компании организирале информативни 
средби, а помал дел и посебни обуки за вознемирување на работното 
место. Исклучок претставува Стопанската комора на северозападна 
Македонија, која не преземала никаков вид активност во оваа 
смисла. Само мал дел компаниите подготвиле и доставиле писмена 
информација до вработените и/или ја поставиле информацијата на 
огласна табла. Освен ова, дел од компаниите посочиле дека нивните 
правни служби или пак задолжени лица имаат обврска да ја следат 
законската регулатива и да ги пренесат потребните информациите на 
вработените. Една од компаниите претставува позитивен исклучок во 
смисла на синдикално организирање на своите вработени, па оттука и 
синдикалните претставници ги информираат вработените за новините 
во однос на законската регулатива. 

Интервјуираните претставници на синдикатите во рамки на своите 
женски ограноци реализирале низа семинари што ја обработуваат 
темата за вознемирување на работното место, вклучувајќи ги и новините 
предвидени со Законот за заштита од вознемирување на работното 
место.
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1.3 ПОСТОЕЊЕ НА  СИСТЕМ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ
 
Освен утврдувањето на фактот дали работодавачите ја почитуваат 

законски предвидената одредба за информирање на работниците за Законот 
за вознемирување на работното место, предмет на анализи беше и податокот 
дали работодавачите имаат воспоставен генерален систем на информирање 
за новините во законската регулатива или измените и дополнувањата на 
постојните закони што се предмет на нивен интерес. 

Во однос на прашањето на воспоставен систем на информирање на 
вработените за промените во законската регулатива, интервјуираните 
претставници од вклучените министерства посочиле различни начини на 
информирање. Па така, од Министерството за образование и наука е наведено 
дека секторот за правни работи е задолжен за континуирано следење на 
измените во законодавството, како и известување на другите сектори за 
таквите промени. Во Министерството за здравство, пак, раководителите 
на сектори имаат обврска за следење и информирање во оваа смисла. Во 
Министерството за одбрана и Министерството за труд и социјална политика 
сметаат дека обврската за информирање и следење на законската регулатива 
е должност на секој државен службеник, при што од Министерството за 
одбрана е посочено дека ваквото информирање тие го прават преку пристап 
до електронската база на Службен весник, а пак во Министерството за труд и 
социјална политика преку назначување на одговорно лице во секој сектор, кое 
ги информира вработените за сите законски измени. Освен горенаведените 
начини, Министерството за транспорт и врски, согласно ИСО стандардите и 
моделот за управување со квалитет, има воведено електронска огласна табла 
достапна на веб страницата на Министерството при што секој од вработените е 
должен да ја следи секоја законска новина.

Министерството за внатрешни работи, освен информирањето преку 
службата за нормативни и правни работи, овозможува и пристап до 
електронската база на Службен весник, како и користење на веб страницата на 
Министерството.  

Системите за информирање на вработените се скоро идентични и кај 
другите државни институции вклучени во истражувањето. Тие посочиле дека 
правникот, односно секторите за правни работи или одделенијата за човечки 
ресурси во нивната институција ги следат измените во законската регулатива 
при што информациите понатаму се пренесуваат преку раководителите до 
другите вработени. Во институциите каде што не постојат организациски 
единици, чија надлежност се однесува на нормативните работи или човечки 
ресурси, следењето и информирањето се реализира преку секторот за 
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логистика, секретарот  на институцијата или пак месечно преку информативни 
состаноци.

Што се однесува до синдикатите, од едната синдикална организација е 
посочено дека членството се информира за сите новини, измени и дополнувања 
на регулативата преку неколкуте канцеларии и координатори низ државата, а 
пак претставникот од втората синдикална организација навел дека единствена 
можност за добивање на потребната информација е оние што се заинтересирани 
сами да побараат информации за одредени промени во законодавството од 
страна на раководството на синдикалната организација. Ваквиот став укажува 
на немање на проактивен пристап на синдикатите во обезбедувањето на 
информации за работниците, туку напротив тие очекуваат вработените сами 
да се интересираат и да бараат соодветни информации за законските новини.

Приватните компании  имаат воспоставено систем на информирање за 
секоја законска измена, при што во најголем дел тие практикуваат поставување 
на законските измени и новини на огласни табли. Во дел од нив правните служби 
или задолжените лица за следење на законската регулатива ги информираат 
другите сектори, напоредно со практиката на организирање на информативни 
состаноци или средби. 

И покрај тоа што наодите од спроведените интервјуа со работодавачите 
од државниот и приватниот сектор укажуваат на постоење на востановен 
генерален систем на информирање на работниците, сепак учесниците во фокус-
групите укажаа на сериозен недостаток во оваа смисла. Имено, вработените во 
приватниот и во државниот сектор сметаат дека информациите за законските 
новини воопшто не стигнуваат до вработените. Во прилог на ова тврдење се 
и следниве изјави: „Немаме информација за кој било закон, не само за овој за 
вознемирување“ или: „Единствено директорот и правниците во правниот 
сектор имаат пристап до службените весници што треба да претставуваат 
јавни гласила. А и ние што ќе бараме, кога не знаеме што да бараме“.
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2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСРЕДНИК

Посредникот е неутрално лице кое посредува меѓу страните заради 
решавање на нивниот спорен однос. Посредникот се избира од редот на 
листата на посредници што ги определува работодавачот од редот на 
вработените. Работодавачот кај кого се вработени 50 или повеќе лица е должен 
да состави листа на посредници кои ќе посредуваат меѓу страните во случај на 
вознемирување на работното место. Кај работодавачот кој има помалку од 50 
вработени, посредникот спогодбено го определува вработениот кој е изложен 
на вознемирување на работното место.

Од анализата…

Дванаесет, односно  64,7% од  министерствата и другите државни институции, 
односно органи на државна власт, јавни установи, како и единиците на локална 
самоуправа немаат назначено лица посредници и покрај постојната законска 
обврска⁷ за составување на листа на посредници. Ова дотолку повеќе, имајќи го 
предвид фактот дека законската обврска за составување на листа на посредници 
треба да биде исполнета во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на 
Законот за заштита од вознемирување на работното место. За непочитување 
на оваа обврска е предвидена прекршочна одговорност за работодавачите, 
односно оние кои нема да состават листа на посредници во предвидениот 
рок од 30 дена ќе бидат казнети со глоба во износ од 5000 до 6000 евра во 
денарска противвредност. Оваа законска одредба не ја испочитувале две од 
шесте вклучени министерства и десет од вкупно единаесетте институции. Од 
три институции посочиле дека нивните обврски во однос на вработувањето и 
работните односи не се регулирани и не подлежат на Законот за заштита од 
вознемирување на работното место, туку на Законот за државни службеници. 
Вака дадените одговори укажуваат на постоење на став дека не постои потреба 
посебно да се регулира постапката за вознемирување на работното место за 
државните службеници, туку постапките на вознемирување ќе се решаваат 
преку постојните дисциплински комисии. Имајќи го предвид фактот дека 
прашањата за дисциплинска одговорност (за сторена дисциплинска неуредност 

⁷ Член 12, Закон за заштита од вознемирување на работно место, Службен весник бр. 79/2013.
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и дисциплински престап) не ги опфаќаат специфичните дејства на психичкото 
и половото вознемирување на работното место, во тој случај за овие оваа 
појава не важи Законот за државни службеници, туку Законот за заштита од 
вознемирување на работното место. Од една од вклучените јавни установи пак, 
која определила посредник, е посочено дека не го информирала посредникот за 
неговото назначување и за обврските што ова лице треба да ги извршува. 

Од една од синдикалните организации е посочено дека во одредени 
синдикални организации од нивниот синдикат веќе е во постапка одбирање на 
посредници, а пак втората синдикална организација нема обврска да назначи 
лице посредник поради малиот број вработени.

Тринаесет од вкупно седумнаесет приватни компании (76,4%) имаат 
составено листа на посредници. Поголемите компании ја испочитувале 
законската обврска, на секои 50 вработени да изберат по еден посредник, 
па така некои од нив, соодветно со законската обврска, имаат повеќе од 
еден посредник. Најчесто за посредници се бираат лица кои веќе имаат улога 
на застапник на вработените во согласност со други закони, правници во 
организацијата или претставници на синдикални организации. Во два случаи 
е изјавено дека избраните посредници се лица блиски до менаџерскиот тим, 
односно до шефовите. 

Дел од учесниците во фокус-групите истакнаа дека информирањето и 
назначувањето на посредници од страна на работодавачите се реализирало 
единствено со цел да се запази формата, а не суштината на законската обврска. 
Воедно, при изборот на посредници работниците сметаат дека се внимавало 
тие да бидат блиски до раководството на компанијата или раководното лице во 
државната институција, а не од тоа дали ќе се борат за правата на работниците.

15
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3. ПОДНЕСЕНИ ПИСМЕНИ БАРАЊА ЗА 
ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА 
РАБОТНОТО МЕСТО 

Вработениот или лицето ангажирано со договор, 
кој/кое учествува во работата кај работодавачот, кој/
кое смета дека е изложен/но на вознемирување, пред 
поднесувањето на тужба пред надлежен суд поднесува 
писмено барање за заштита од вознемирување на 
работното место до работодавачот, согласно овој 
Закон.

Барањето се поднесува до одговорното лице кај 
работодавачот со својство на правно лице (директор 
или друго овластено лице), односно до работодавачот 
со својство на физичко лице или друго лице кое тие ќе 
го овластат.

Од анализата ....

3. 1 ДО КОГО СЕ ДОСТАВУВААТ ПИСМЕНИТЕ 
БАРАЊA

Пет претставници од вклучените министерства навеле 
дека во нивното министерство точно се знае до кого 
треба да се доставуваат писмените барања за заштита 
од вознемирување на работното  место. Имено, од две 
министерства посочиле дека барањето се поднесува 
до државниот секретар, а пак од едно дека барањето се 
доставува до организациската единица за управување со 
човечки ресурси и правни работи. Од Министерството 
за труд и социјална политика изјавиле дека во ова 
Министерство барањето се доставува до овластено лице 
номинирано од министерот, но при тоа не назначиле 
кое е тоа овластено лице, додека од Министерството 
за одбрана нема информации за тоа каде се доставува 
писмено барање за заштита од вознемирување на 
работното место. Преставникот на последното вклучено 
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министерство, односно Министерството за транспорт и врски не дал прецизен 
одговор до кого точно се поднесува барањето, туку навел повеќе одговорни 
лица: министерот, државниот секретар и раководителот на одделението за 
човечки ресурси. 

Претставниците од другите органи на државна власт, јавни установи 
и единици на локална самоуправа ги навеле следниве раководни лица до 
кои може се доставува барање за заштита од вознемирување на работното 
место: кабинет на градоначалник/чката; секретар на институцијата; раководно 
лице, т.е. директорот; раководителот на одделението/секторот за човечки 
ресурси; архива и правна служба која формира ад хок дисциплинска комисија. 
Загрижува податокот според кој од државната институција надлежна за 
вршење на инспекциски надзор над спроведувањето на Законот за заштита од 
вознемирување на работното место е наведено дека тие немаат определено 
до кого точно треба да се поднесува писменото барање за заштита и 
претпоставуваат дека тоа треба да се поднесе до раководно лице.

Во едната синдикална организација функционира СОС линија за 
вознемирување преку која се примаат сите поплаки, жалби или барања за 
заштита, при што за сите повици се води евиденција, а пак во втората барањата 
се поднесуваат до синдикална организација преку синдикален претставник. 

Преставниците на единаесетте приватни компании не одговориле 
на прашањето до кого треба да биде поднесено писменото барање со 
образложение дека досега тие немале такво искуство, односно дека досега 
немало потреба од организиран начин на медијаторство, како и поради 
добрата комуникација на сите нивоа на менаџментот. Во две од компаниите 
барањата за заштита од вознемирување на работното место се доставуваат 
до синдикалните претставници, а претставниците на една од нив навеле дека 
севкупната постапка за вознемирување на работното место се реализира преку 
претседателството на синдикатот, кое ги разгледува писмените  претставки и 
утврдува дали навистина станува збор за вознемирување на работното место, 
а потоа тие оценуваат дали работникот треба да се жали, односно да продолжи 
со понатамошна формална процедура. Од четири приватни компании посочиле 
дека во нивните компании барањата треба да се достават до: правната служба; 
службата за човечки ресурси и застапникот на вработените назаначен согласно 
Законот за заштита при работа⁸. 

⁸ Законот за заштита при работа, член 28, Службен весник на РМ бр. 92/2007.
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3.2  БРОЈ НА  ПОДНЕСЕНИ ПИСМЕНИ БАРАЊА 
 
Гледано кумулативно, 35,2% од министерствата и другите државни 

институции, односно органи на државна власт, јавни установи, како и 
единиците на локална самоуправа примиле исклучително мал број барања 

за заштита од вознемирување на работното 
место, при што четири примиле само едно 
барање, а пак две од нив примиле две барања 
(три министерства примиле по едно барање 
и три државни институции примиле вкупно 
пет барања). Зачудува податокот за нискиот 
број на примени барања за заштита од 
вознемирување на работното место, имајќи го 
предвид фактот дека станува збор за големи 
организациски колективи, како и за тоа дека 
појавата  на вознемирување е регулирана од 
2005 година. Ваквите загрижувачки податоци 
се во корелација со податоците и ставовите 
изнесени во фокус-групите, а тоа е дека 
вработените не се информирани за Законот за 
заштита од вознемирување на работното место 
и немаат конкретни сознанија за поднесување 
на писмени барања и отпочнување на постапка 
за вознемирување на работното место. Освен 
неинформираноста на работниците, сметаме 
дека постоењето на недоверба во институциите 
и системот за заштита, како и стравот од 
пријавување се фактори што значително влијаат 
на нискиот број поднесени барања. 

Во само една приватна компанија е 
поднесено едно барање за заштита од 
вознемирување на работното место. Во  
посочениот пример се истакнува дека самата 
постапка прилично се одолговлекла и таа била 

решена во корист на лицето што вознемирува, а не во корист на жртвата на 
вознемирување. Во другите приватни компании не се поднесени барања за 
заштита од вознемирување на работното место.
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Нискиот број на поднесени писмена барања за заштита од вознемирување 
во рамки на работните организации од јавен и од приватен сектор се потврдува 
и со недоволниот број на покренати судски постапки⁹ и спроведени инспекциски 
надзори по поднесени пријави за вознемирување на работни односи¹⁰ добиени 
преку барањата за информации од јавен карактер. Од друга страна пак, 
индикативен е податокот за високиот број поднесени претставки¹¹ до Комисијата 
за заштита од дискриминација во областа на работата и работните односи, 
вклучувајќи го психичкото и половото вознемирување на работното место. Ова 
дотолку повеќе што бројот на поднесени претставки од оваа област преставува 
половина од вкупниот број поднесени претставки за дискриминација по сите 
други основи до оваа комисија.

⁹ Поднесени тужби за вознемирување до Основен суд Скопје 2 (2011 – 8 тужби; 2012 – 7 тужби, 2013 – 3 и во текот 
на 2014 – се поднесени 5 тужби за вознемирување на работното место).
¹⁰ Извршени инспекциски надзори од страна на Државниот инспекторат за труд по претставки за вознемирување 
согласно Законот за заштита од вознемирување на работното место (2011 – 1; 2012 – 2; 2013 – 5; 2014 – 2 
претставки). По сите претставки е постапено од страна на инспекторите, а на работодавчите им е наложено да 
ги отстранат неправилностите.
¹¹ Поднесени претставки до Комисијата за заштита од дискриминација во областа на работните односи (2011– 28 
претставки; 2012 – 29; 2013 – 39; 2014 – 42 претставки).
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3.3 ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА ПОСРЕДЕН НАЧИН

Целта на оваа законска мерка е да поттикне пријавување и кај оние жртви на 
вознемирување кај кои постои страв и недоверба пријавувањето да го сторат 
лично, па во тие случаи барањето  за заштита од вознемирување го поднесува 
друго лице во кое имаат доверба и кое ги застапува нивните интереси.  

Иако законот предвидува можност барањето за заштита од вознемирување 
на работното место да биде поднесено и посредно од друго лице¹², во име и 
со согласност на вработениот, ваква практика не постои ниту во една од 
вклучените државни институции, односно органи на државна власт, единици 
на локална самоуправа и  јавни институции, ниту пак во вклучените приватни 
компании.

 

¹² Синдикатот, лице надлежно за безбедност и заштита при работа, лице за управување со човечки ресурси или 
претставник од вработените во име на вработениот.
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4. ПРЕДНОСТИ  ОД ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО

Сите шест вклучени министерства сметаат дека предноста од донесувањето 
на Законот за заштита од вознемирување на работното место е самото законско 
уредување на оваа појава, односно можноста за заштита на вработените и 
зголемување на свесноста на вработените за пријавување на вознемирување 
на работното место. Претставниците од Министерството за транспорт и врски, 
Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална 
политика истакнале повеќе други дополнителни предности од донесувањето 
на новиот Закон за заштита од вознемирување на работното место. Па така, 
претставниците од Министерството за труд и социјална политика изјавиле: 
„Позитивна страна е тоа што на вработените им е дадена можност на спогодбен 
начин (внатре во институцијата) да си го решат проблемот и со тоа да се 
избегнат долги судски постапки и трошоци. На овој начин, преку посредниците, 
на двете страни им се дава можност да ги изнесат своите факти, да се објасни 
начинот на кој се прави вознемирувањето. Доколку постои согласност од двете 
страни, може да се најде решение, на пример да се престане со вознемирување, 
едното лице да се распореди во друга работна просторија (ако се во иста 
канцеларија) или, доколку постои можност кај работодавачот, едното лице да 
се распореди во друга смена. Тоа е предноста на овој Закон, кој овозможува на 
побрз начин да се решаваат одредени ситуации што се јавуваат во работната 
средина“. Од Министерството за транспорт и врски посочиле повеќе предности 
и тоа: „Можноста на дискретен начин да се спроведе и да се реши проблемот на 
сите нивоа (не само од раководител), можноста да се обратите до лицето кое 
вознемирува и заедно со посредникот да се реши проблемот, дадена е поширока 
општествена димензија на ова прашање и не е повеќе табу тема и позитивните 
аспекти од регулирањето на дискриминацијата и функционирањето на 
Комисијата за заштита од дискриминација, како и тоа дека товарот на 
докажување е на лицето кое вознемирува“. Од Министерството за внатрешни 
работи истакнале дека: „Со новиот закон се регулираат правата, обврските и 
одговорностите на работодавачот и вработениот во врска со двата типа на 
вознемирување (психичко и полово), при што ваквите утврдени права и обврски 
досега не беа регулирани со ниеден закон“.

Одговорите на другите органи на државна власт, јавните институции и 
единиците на локална самоуправа во значителна мера соодветствуваат со 
одговорите на вклучените министерства. Според Центарот за управување 
со кризи позитивните страни од донесувањето на Законот за заштита од 
вознемирување на работното место се состои во тоа што тој овозможува 
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заштита на вработените, како и поради можноста за изноѓање на решение со 
помош на посредник. „Бидејќи во органите на државната управа има хиерархија 
на државни службеници, добро е што овој Закон ги штити сите нивоа на 
вработени за непречено вршење на работата. Исто така, добро е што се остава 
простор заедно со посредник (трето лице) да се најде решение за проблемот, 
пред обраќање до надлежен суд“.

Двете синдикални организации сметаат дека со донесувањето на Законот 
вработените ќе се охрабрат да пријавуваат и да поднесуваат барања за заштита 
од вознемирување. Ова дотолку повеќе што, според претставниците на една од 
синдикалните организации, вознемирувањето се врши на суптилен начин, а пак 
дел од  вработените се плашат да го пријават. 

Преставниците на приватните компании навеле повеќе предности од 
донесувањето на Законот за заштита од вонемирување на работното место 
меѓу кои: „обезбедување на сигурност и заштита  на работникот на работното 
место; можност секој слободно да се изрази и да каже, да реагира, односно да 
пријави доколку е вознемируван; ослободени од стравот дека некој може да ги 
малтретира на кој било начин; соодветна и формална  заштита на оние коишто 
би можеле да бидат потенцијални жртви; промената на самото однесување 
(позитивно) на вработените, како во организацијата така и надвор од неа, како и 
поголема рентабилност на производството“. 

Учесниците во фокус-групите не навеле кои се предностите од донесувањето 
на Законот од едноставна причина бидејќи тие не се информирани ниту за 
постоењето на Законот ниту за предметот на неговото регулирање.
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5.  НЕДОСТАТОЦИ ШТО ГО ОТЕЖНУВААТ СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА 
РАБОТНОТО МЕСТО И ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ

Претставниците од вклучените министерства дале различни мислења во 
однос на недостатоците што го отежнуваат спроведувањето на овој Закон. 
Според претставниците од Министерството за образование и наука, Законот 
за заштита од вознемирување на работното место не ги офаќа државните 
службеници, па оттука тоа се смета за недостаток на овој Закон. Чувствуваме 
потреба да нагласиме дека Законот за заштита од вознемирување на работното 
место се применува и важи за сите вработени, кандидати за вработување, како 
и лица ангажирани со договори. Од Министерството за внатрешни работи 
посочиле дека е потребно да се донесе акт со кој би се уредила постапката 
за единствен начин на постапување на работодавачите, но и појасно да се 
уреди цела постапка за заштита од вознемирување на работното место. 
Дополнително, од Министерството за здравство истакнале дека не постои 
доволно силна јавна свесност  за значењето на оваа појава, дека постои 
страв од политички реваншизам, како и тоа дека нема доволно едукации за 
имплементација на овој Закон. Потребата од едукација и обука на државните 
и јавните службеници ја истакнале и од Министерството за транспорт и врски, 
при што оттаму е посочено дека во оваа смисла поголема одговорност треба 
да им се даде на здруженијата на граѓани и на синдикалните организации. 
Од Министерството за одбрана не е посочено кои се негативностите што го 
отежнуваат спроведувањето на Законот, а пак од Министерството за труд и 
социјална политика е истакнато дека недостатокот е во тоа што посредникот 
не може да донесе мериторна одлука, туку единствено неговата улога е да 
посредува помеѓу страните додека тие не постигнат спогодба. Сметаме дека 
ваквиот став на Министерството не соодветствува со примарната улога на 
лицето посредник, а тоа е дека тоа посредува неутрално помеѓу страните 
заради решавање на нивниот спорен однос, како и тоа дека посредникот во 
постапката за посредување е должен да постапува независно и непристрасно. 

Од другите единаесет органи на државна власт, поголемиот дел смета 
дека е рано да се зборува за недостаоци, дел смета дека Законот нема 
недостаоци и дел укажува на одредени недостатоци. Имено, од седум органи 
на државна власт сметаат дека Законот е релативно нов и дека сè уште е рано 
да се зборува за негова имплементација, а пак од два органи сметаат дека не 
постојат недостатоци во уредување на вознемирувањето на работното место. 
Од другите две институции посочуваат одредени недостатоци, односно веќе 
наведеното дека овој Закон не опфаќа одредена категорија на вработени и 
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дека за решавање на случаите на вознемирување треба да 
бидат одговорни веќе воспоставени механизми по други, а 
не по предметниот Закон. 

Од двете синдикални организации генерално сметаат 
дека постои недостаток во имплементацијата на Законот, 
при што едната од нив смета дека сериозен проблем е 
докажувањето дека се случило вознемирување, имајќи 
предвид дека Законот предвидува писменото барање 
за вознемирување да се поднесе најдоцна во рок од 
шест месеци од денот кога последен пат е извршено 
вознемирување на работното место. 

Најголем дел од приватните компании не можат да 
идентификуваат недостатоци со образложение дека 
станува збор за релативно нов Закон, па така од неговата 
понатамошна имплементација ќе се увидат недостатоците 
и бариерите што го отежнуваат неговото спроведување. 
Во само една од интервјуираните компанија е посочено 
дека Законот не е адекватен и применлив од едноставно 
причина што тој би требало да се појасни, поедностави  и 
пред сè појасно да се дефинираат појавите на психичко и на 
полово вознемирување. 

По изнесените недостатоци претставниците од 
државните инситуции беа запрашани за тоа дали сметаат 
дека треба да се унапреди постапката за заштита од 
вознемирување на работното место. Па така, само од две 
министерствата истакнале предлози за унапредување, 
при што од првото министерство се препорачува да се 
зголемат глобите и да се предвидат поголеми казни за 
сторителите, односно да се воведе затворска казна, но 
и јавно објавување на лицата за кои ќе се докаже дека 
вршеле вознемирување на работното место, а од другото министерството е 
предложено унапредување на постапката преку предвидување на суспензија за 
оној кој сериозно вознемирува друг вработен. Од другите органи на државна 
власт само од два дале предлози за унапредување на постапката, при што 
првиот предлог се однесува на потребата да се регулира начинот на заштита 
на идентитетот на подносителот на барањето за заштита од вознемирување, 
а пак вториот се однесува на укинување на постапката за посредување, 
бидејќи посредникот нема влијание врз конечната одлука и ако дојде до судска 
постапка, не се зема предвид неговото мислење ниту постапката која тој ја 
водел. Од три органи на државната власт се изнесени генерални предлози, 
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меѓу кои потребата од организирање на јавни медиумски кампањи за подигање 
на свесноста за последиците од вознемирување на работното место, обука 
на раководните лица во однос на постапката за вознемирување, како и 
подготовка и дистрибуирање на информативен материјал. Претставниците 
на една од синдикалните организации посочиле дека треба да се зајакнат 
капацитетите на институциите за препознавање на овие прашања и да се 
зголеми јавната свесност за значењето на овој Закон. Предлогот изнесен од 
страна на учесниците во фокус-групите се однесува на потребата од градење 
на капацитетите на избраните посредници, со цел тие да бидат едуцирани 
и сензитивни при водењето на постапката  за посредување во случаи на 
вознемирување на работното место.
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6. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ  

Државен сектор 

Сите министерствата и органи на државна 
власт (органи во состав на министерствата, 
самостојни органи на државна управа, јавни 
установи и единици на локална самоуправа) се 
информирани за законската регулираност на 
појавата на вознемирување на работното место 
и за конкретните законски прописи со кои оваа 
појава се регулира. Ова подразбира дека тие 
се во потполност запознати со обврските што 
произлегуваат од законските прописи, односно од 
Законот за вознемирување на работното место. 
Сепак, едно од шестте вклучени министерства 
и седум од единаесетте државни институции 
не презеле никаква активност за запознавање 
на работниците со предметот на регулирање 
на Законот за заштита од вознемирување на 
работното место, иако за непочитување на оваа 
законска обврска  е предвидена прекршочна 
санкција. Исто така, зачудува податокот дека 
институција надлежна за вршење на инспекциски 
надзор над примената на Законот за заштита 
од вознемирување на работното место, како 
и институцијата која е надлежна за вршење 
на работите од областа на работните односи 
и вработувањето, не презеле активности за 
запознавање на своите вработени со овој Закон.

Вредно е да се напомене дека во сите 
министерства и органи на државна власт 
постојат воспоставени системи за информирање 
на вработените за промените во законската 
регулатива, што дополнително го потврдува 
податокот дека министерствата и органите на 
државна власт биле запознати со законските 
обврски и можеле да ги спроведат, а од друга 
страна, можеле да го искористат и овој систем 
за информирање на вработените за новините 



ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО
27

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО

воведени со Законот за вознемирување на 
работното место. Но, непочитувањето на 
законски предвидените обврски од страна 
на државниот сектор е евидентно и во однос 
на обврската за составување на листа на 
посредници. Па така, од вкупно седуманесет 
министерствата и органи на државна власт, 
дванаесет немаат назначено лица посредници. 
Сето ова резултира со исклучително низок 
број на барања за заштита од вознемирување 
поднесени во државниот сектор (три 
министерства примиле по едно барање и 
три државни институции примиле вкупно пет 
барања). Ова и покрај податокот дека скоро 
сите министерства и органи на државна власт 
имаат назначено лица до кои треба да се 
доставуваат писмените барања за заштита 
од вознемирување на работното  место. Исто 
така, вредно е да се спомене и присутното 
погрешно толкување кај дел од институциите 
во државниот сектор дека Законот за заштита 
од вознемирување на работното место не 
ги офаќа, односно не важи за државните 
службеници. 

Сите министерства и органи на државна 
власт се единствени во ставот дека предноста 
од донесувањето на овој Закон е самото 
законско уредување на оваа појава. За разлика 
од идентичниот став во однос на предностите 
на овој Закон, во однос на недостатоците 
што го отежнуваат неговото спроведување, 
поголемиот дел од министерствата и органите 
на државна власт  сметаат дека е рано 
да се зборува за недостатоци. Воочените 
недостатоци се однесуваат на невоедначеноста 
во постапувањето и потполната неуреденост 
на постапката за заштита од вознемирување; 
непостоењето на доволно силна јавна свесност  
за значењето на оваа појава и стравот од 
политички реваншизам.
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Нивните предлози за унапредување се во 
насока на зголемување на глобите и казните 
за сторителите, односно воведување на казна 
затвор; јавно објавување на лицата за кои ќе 
се докаже дека вршеле вознемирување на 
работното место; заштита на идентитетот 
на подносителот на барањето за заштита од 
вознемирување; укинување на постапката за 
посредување; предвидување на суспензија за 
оној кој сериозно вознемирува друг вработен 
и организирање на јавни медиумски кампањи 
за подигање на свесноста за оваа појава.

Приватен сектор

Приватните компании се информирани 
за законското регулирање на појавата на 
вознемирување на работното место, при 
што сите се запознати со психичкото, а во 
помала мера со регулираност на половото 
вознемирување. Сепак треба да се нагласи 
дека и покрај свесноста за регулираноста на 
овие видови на вознмеирување, приватниот 
сектор не располага со конкретни информации 
за тоа во кој закон и на кој начин оваа појава 
е регулирана. Најголем дел од приватните 
компании ги информирале вработените за 
законската регулираност на вознемирувањето 
на работното место. Сите приватни компании 
имаат воспоставено систем на информирање 
за законските измени, па оттука и кај нив 
овој систем можел да се искористи за 
информирање на вработените. Поголемиот 
дел од приватните компании (тринаесет од 
вкупно седумнаесет) имаат составено листа 
на посредници, при што во поголемите 
компании е испочитувана законската обврска 
на секои 50 вработени да се избере по еден 
посредник. Проблемот се состои во тоа што 
понекогаш за посредници се избираат лица 
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блиски до менаџерскиот тим. И покрај запознаеноста со законското регулирање 
на појавата за вознемирување и начелно испочитуваните законски обврски 
за информирање на вработените и назначување на посредници, само во една 
приватна компанија  е поднесено едно барање за заштита од вознемирување на 
работното место. Во посочениот пример постапката прилично се одолговлекла 
и таа била решена во корист на лицето што вознемирува, а не на жртвата на 
вознемирување, што дополнително може да го отежнува спроведувањето на 
овој Закон. Во поголемиот број приватни компании нема назначено лице за 
примање на барањата за заштита, а во дел тие се доставуваат до синдикатот 
или пак до веќе воспоставени служби и/или застапници.

Според приватните компании, постојат повеќе предности од донесувањето 
на Законот за заштита од вонемирување на работното место меѓу кои: 
обезбедување на сигурност и заштита на работникот на работното место; 
можност секој слободно да се изрази и да реагира, односно да пријави доколку 
е вознемируван; соодветна и формална  заштита на оние  коишто би можеле 
да бидат потенцијални жртви; промена на однесувањето на вработените 
и поголема рентабилност на производството. Најголем дел од приватните 
компании сметаат дека станува збор за релативно нов Закон, па така од неговата 
понатамошна имплементација ќе се увидат недостатоците и бариерите што го 
отежнуваат неговото спроведување.
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Синдикати 

Синдикатите се информирани за законското регулирање на појавата на 
вознемирување на работното место, како и за законските прописи со кои е 
регулирана оваа појава. Тие во рамки на своите женски ограноци реализирале 
низа семинари што ја обработуваат темата за вознемирување на работното 
место, вклучувајќи ги и новините предвидени со Законот за заштита од 
вознемирување на работното место. Генерално, синдикалното членство се 
информира за сите новини, измени и дополнувања на регулативата, преку 
канцелариите и координаторите на синдикатот низ државата. Но сепак, во 
одредени синдикати потребната информација може да се добие само доколку 
некој од членовите ја побара. Ваквата состојба укажува на елементарно 
неисполнување на мандатот на синдикатот, а тоа е проактивен пристап на 
синдикатите во обезбедување на информации и заштита на работниците. 
Во прилог на ова тврдење е и податокот добиен од страна на државните 
институции и приватните компании дека до нив не било поднесено ниту едно 
посредно писмено барање за заштита од вознемирување, односно писмено 
барање поднесено од страна на синдикална организација. Имено, иако вака 
предвидената законска одредба има за цел да поттикне пријавување и кај оние 
жртви кај кои постои страв и недоверба пријавувањето да го сторат лично, 
сепак се чини дека  ваквата можност е недоволно искористена од страна на 
синдикалните организации.

Синдикатите не се исклучок од непочитувањето на обврската за назначување 
на посредник. Па така, во едниот синдикат во постапка е одбирањето на 
посредници, а пак вториот нема обврска да назначи лице посредник поради 
малиот број на вработени.

Синдикатите сметаат дека донесувањето на Законот придонесува кон 
охрабрување на вработените да го пријават вознемирувањето и да побараат 
заштита. За нив еден од најсериозните проблеми во спроведувањето на 
Законот претставува процесот на докажување на вознемирувањето, особено 
бидејќи Законот предвидува писменото барање за вознемирувањето да се 
поднесе најдоцна во рок од шест месеци од денот кога последен пат е извршено 
вознемирување на работното место. Тие предлагаат да се зајакнат капацитетите 
на институциите за препознавање на овие прашања и да се зголеми јавната 
свесност за значењето на овој Закон.
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Работници 

Најголем дел од учесниците во фокус-групите, односно лицата вработени 
во државниот и во приватниот сектор не се информирани во целост за Законот 
за заштита од вознемирување на работното место. Ова особено се однесува 
на начинот на кој вознемирувањето е регулирано. Според работниците, ова 
делумно информирање од страна на работодавачот  е резултат на неводење 
грижа за квалитетот и начинот на информирање, туку тоа го прави поради 
високо предвидени прекршочни санкции за непочитување на одредбите 
за информирање на работниците за новите законските одредби. Истото се 
однесува и за востановениот генерален систем на информирање на работниците. 
Имено,  вработените во приватниот и во државниот сектор сметаат дека 
информациите за законските новини воопшто не стигнуваат до вработените. 
Стравот од високи казни, според работниците, е и причина за назначување 
на посредници во случаите на вознемирување од страна на работодавачите. 
Претпоставуваме дека притиснати од овие високи глоби, работодавачите при 
назначување на посредници се осигурале со тоа што одбарале лица кои се 
блиски до раководството на компанијата или раководното лице во државната 
институција. Оттаму, еден од предлозите на учесниците во фокус-групите се 
однесува на потребата од градење на капацитетите на избраните посредници, 
со цел тие да бидат едуцирани и сензитивни при водење на постапката  за 
посредување во случаи на вознемирување на работното место.
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1.  Државата треба да преземе мерки и активности за промовирање на 
Законот за заштита од вознемирување на работното место, посебно на 
постапката за заштита, преку организирање на медиумски кампањи за подигање 
на свесноста и охрабрување на работниците за пријавување на дејствата на 
психичко и на полово вознемирување на работното местo. 

2. Државата, односно Министерството за труд и социјална политика, 
треба да преземе активности за промовирање на надлежноста и мандатот на 
Државниот инспекторат за труд, како орган задолжен за вршење на инспекциски 
надзор над спроведувањето на овој Закон. Дополнително, Министертството за 
труд и социјална политика треба да преземе активности за воспоставување на 
систем за континуирано следење на состојбите  во однос на вознемирување на 
работното место.
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3. Во Законот за заштита од вознемирување на работното место 
јасно и прецизно да се дефинира што претставува психичкото и половото 
вознемирување, како и формите и начините на нивно манифестирање. Исто 
така, Законот треба да опфати и одредба со која јасно ќе бидат утврдени 
категориите на вработени на кои тој се однесува.

4. Државните институции и приватните компании е потребно да обезбедат 
соодветно и квалитетно информирање на работниците за предметот на 
регулирање на Законот за заштита од вознемирување на работното место, 
при што посебен акцент  треба да се стави на начините на кои се манифестира 
психолошкото и половото вознемирување на работното место, како и на 
постапката за заштита. Исто така е потребно работниците да бидат информирани 
и за постоењето на законската одредба за посредно пријавување на случаи 
на вознемирување на работното место, односно пријавување од страна на 
синдикат, лица надлежни за работите на безбедност и здравје при работа, за 
управување со човечки ресурси и други претставници на вработените.

5. Државните институции и приватните компании што не ја исполниле 
законската обврска за назначување на посредници, во најкус рок да назначат 
лица посредници кои ќе посредуваат во случај на вознемирување на работното 
место, при што при нивниот избор работодавачот да води грижа тие да 
се  неутрални, независни и непристрасни лица. Во оваа насока е потребно 
работодавачите од државниот и од приватниот сектор да обезбедат градење 
на капацитетите на избраните посредници, со цел тие да бидат едуцирани и 
сензитивни при водење на постапката за заштита во случаи на вознемирување 
на работното место, како и да ги информираат вработените за составената 
листа на посредници, нивната улога и начинот на кој се спроведува постапката 
за заштита од вознемирување преку посредник.

6. Потребно е зајакнување на улогата на синдикатот, со цел негова 
проактивна улога во обезбедување на сигурност, безбедност и заштита на 
работниците. Синдикалните организации треба да ја промовираат својата 
улога и мандат и треба, помеѓу своето членство, да промовираат примери 
на позитивни искуства на обезбедена заштита, со цел да придонесат кон 
охрабрување на работниците да ги пријавуваат случаите на вознемирување на 
работното место. 
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АНЕКС 1: ЛИСТА НА ВКЛУЧЕНИ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Реден 
број Назив на институција

1. Општина Гази Баба

2. ЈУ Детски дом „11 Октомври“

3. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

4. Општина Кисела Вода

5. Министерство за образование и наука

6. Министерство за одбрана

7. Министерство за труд и социјална политика

8. Биро за развој на образованието

9. Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

10. Државен инспекторат за труд

11. Министерство за транспорт и врски

12. Центар за социјална работа

13. Центар за управување со кризи

14. Министерство за внатрешни работи

15. Агенција за вработување на Република Македонија

16. Агенција за храна и ветеринарство

17. Поликлиника Бит пазар

АНЕКС 2: ЛИСТА НА ВКЛУЧЕНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Реден 
број Назив на институција 

1. Унија на независни автономни синдикати на Македонија (УНАСМ)

2. Конфедерација на слободни синдикати на Македонија (КСС)
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АНЕКС 3: ЛИСТА НА ВКЛУЧЕНИ ПРИВАТНИ КОМПАНИИ

Реден 
број Назив на компанијата и број на вработени лица

1. ЛИНЕА, ШТИП – модна конфекција, 380 вработени

2. АГРО-БАР, Виница – земјоделска механизација, 96 вработени 

3. БАРГАЛА, Штип – производство на чевли, 1100 вработени 

4. МОНДО, Штип – производство на пластични ќеси, 58 вработени 

5.

AMFHENOL TECHNOLOGY, Кочани – дизајнира, произведува 
и продава електрични, електронски и оптички конектори, 

коаксијални и лантенски кабли
 и системи за интерконкција, 260 вработени 

6. МЕТАС, Кочани – модна конфекција за производство на машки 
кошули, 150 вработени

7. ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА, Прилеп, 248 вработени 

8. SOLAR TUBES, Прилеп – производство на сончеви колектори,
150 вработени 

9. ДОНИА, Прилеп – производство на кекси и колачи, 32 вработени 

10. ТРИМ, Охрид – градежна компанија, 100 вработени 

11. УНИПЛАСТ, Струга – производство на производи од полиестер,
23 вработени

12. ЗДРАВЈЕ РАДОВО МЛЕКАРА – Радово, Струмица, 330 вработени 

13. Агенција за привремени вработувања ПАРТНЕР, Скопје,
23 вработени 

14. Хотел ПРИНЦЕСС, Гевгелија, 160 вработени 

15. ЈОКА Млекара, Струмица, 21 вработен 

16. Стопанска комора на северозападна Македонија, Скопје,
2000 членки 

17. ДЕНТАЛ Крафт, Скопје – заботехничка лабораторија, 12 вработени
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