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Полио Плус – движење против хендикеп, Македонија заедно со своите партнери, 
здружение ЛИНК, Мостар Босна и Херцеговина започна со реализацијата на проектот 
“Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“ кој е поддржан 
од Европската Унија и Р. Македонија преку ИПА програмата за социјална инклузија 
на локално ниво, инструмент на Европската Унија за предпристапна помош ИПП 
оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007 – 2013. 

Преку серија на активности кои опфаќаат анализа на тековното законодавство 
и неговото спроведување, идентификување на пилот група на лица со хендикеп и 
креирање на мулти-дисциплинарен тим на експерти за изработка на Индвидуални 
Професионални Планови, поттикнување на лицата со хендикеп и компаниите да се 
обезбеди одржливост при вработувањето на отворениот пазар на трудот вклучените 
страни, лицата со хендикеп и нивните претставници, организациите на лицат со 
хендикеп, приватни компании и национални и локални власти имаат можност да ги 
надоградат своите знаења за правата кои ги имаат при вработувањето и соодветните 
мерки кои се нудат од страна на Р. Македонија. Затоа е потребно и понатамошно 
подобрување на знаењата со цел да се стекнат нови практични искуства кои ќе помогнат 
полесно да се пристапи до отворениот пазар на трудот.
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ВОВЕД

Оваа студија ги анализира прашањата за 
синдикалното организирање во Република 
Македонија, притоа разгледувајќи го како 
посебен правен и општествен феномен во 
рамките на синдикализмот и синдикалното 
движење во земјата, но и пошироко. 
Преку студијата, опфаќајќи ги прашањата 
за синдикатите и лицата со хендикеп не 
можеше, а да не се анализираат овие правни 
институти преку системот на вработување 
и задржување на работата на лицата 
со хендикеп, нивното професионално 
оспoсобување, разумното прилагодување 
на работните места, како и концептот на 
инклузија на овие лица во општеството 
преку трудот.

Студијата ги опфаќа меѓународните 
стандарди кои се однесуваат на заштитата на 
лицата со хендикеп во трудот и можноста за 
заштита на правата од работен однос преку 
синдикално организирање. Исто така се 
анализираа македонските правни актуелни и 
историски моменти околу правата на лицата 
со хендикеп во работниот однос, нивната 
посебна заштита во трудот и синдикалното 
организирање.

Оваа студија има за цел да помогне во 
разобличувањето на стереотипите околу 
лицата со хендикеп и нивната улога во 
трудот, но од друга страна и да помогне во 
информирање и будење на работодавачите, 
на синдикалните претставници, но и 
на пошироката општествена средина за 
потребите и можностите на лицата со 
хендикеп во работниот однос.

На крајот, оваа студија пред сé, ќе им 
помогне на самите лица со хендикеп без 
разлика дали се во работен однос или 
не во насока на нивно информирање 
и поттикнување за идно синдикално 
организирање и делување во насока на 
заштита и промоција на правата од работен 
однос и вработувањето како основни 
социјални човекови права.
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ПОИМ НА 
СИНДИКАТ
Синдикат1 е професионално здружување 

на работниците (вработени, самовработени, 
слободни професии, како и невработени 
и пензионери), засновано на вредностите 
(доблеста) на солидарност, а со цел 
унапредување на колективните – социјални, 
економски, културни, морални интереси 
(професионална етика) и достоинство 
(и приватност) во трудот, социјалната 
благосостојба, заштита на индивидуалните 
и колективните права на членовите 
(работништвото), развој на социјалниот 
дијалог и регулирање на условите на работа 
и односот меѓу вработените и работодавачот, 
како и развој на социјална (индустриска, 
партиципативна) демократија2. Синдика-
лизамот пак, претставува синдикално 
движење, односно активен процес на 
синдикатот заради остварување на целите на 
синдикалното постоење.

Под поимот на синдикат се подразбира 
и здружување на самите синдикати од 
пониските нивоа на организирање во 
повисоки нивоа на организирање во 
национални и меѓународни рамки. Тоа 
организирање може да биде како синдикални 
федерации (секторски, грански, индустриски 
синдикат) и синдикални конфедерации 

(т.н.синдикални централи во национални и 
меѓународни рамки). Начинот на делувување 
на синдикатите, односно методите  за 
остварување на синдикалните цели се 
сведуваат најчесто на спротивставување, 
оспорување, преговарање, барање, учество 
во одлучувањето (партиципација), соработка 
(координација) до заштита на правата3.

Главната карактеристика при орга-
низирањето на синдикатите е дека тие се 
автономни, професионални здруженија 
наспроти работодавачите и државата. Тоа 
подразбира дека тие слободно и самостојно 
ги бираат своите претставници и органи, 
методите на делување и начинот на 
функционирање. Внатрешните односи во 
синдикатот се уредуваат пред сé со статут, 
а во одредена смисла и со закон, без да се 
загрозува автономијата на синдикатот во 
однос на државата. Исто така и односите меѓу 
самите синдикати, синдикални федерации 
и конфедерации, како и кај меѓународните 
синдикални организации се уредуваат со 
статут. 

Автономијата на синдикалното орга-
низирање и делување е многу важно право 
кое е дел од основните граѓански права 
и слободи, а кое подразбира слобода на 

движење, слобода на здружување и право на 
собирање, слобода на мислење и изразување 
на мислењето, слобода на говор и слично. што 
претпоставува постоење на демократската 
уставно-правна рамка во земјата. Може да 
се каже дека синдикатот е партнер, односно 
„дораснат противник“ во социјалниот 
дијалог кој може да биде двопартитен (со 
работодавачот во приватен или јавен сектор), 
трипартитен (со вклучување на јавната 
власт и здруженијата на работодавачите) и 
мултипартитен (со вклучување на цивилното 
општество – социјалните и невладините 
организации)4. 

Социјалниот дијалог, покрај политичкиот, 
културниот, верскиот дијалог и толеранцијата 
претставува темел на современата циви-
лизација, како и дел од правната организација 
на државата во рамките на ЕУ - европскиот 
социјален модел.
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1Термин синдикат: анг. Trade, labour union; фр. le syndicat; гер. Gewerkshaft; итал. sindacci.
2Лубарда А., Бранко, Радно право – расправа о достојанство на раду и социјалном дијалогу, Правни факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 815.
3Ибид.
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2.1. Појава и развој на 
синдикатите во светот и Европа
Со самата појава на првите работници 

во капиталистичкиот - пазарен начин на 
стопанисување се појавува и потребата за 
одредено организирање на работниците. На 
почетокот заради неразвиените економски 
односи кои и не бараа голема работна сила, 
организирањето на работниците беше на ниско 
ниво. Самите работници и не ја чувствуваа 
потребата од организирано настапување во 
поголем обем за заштита на своите права. 
Во текот на развитокот на капиталистичките 
односи и со зголемување на степенот на 
злоупотреба на работниците од страна на т.н. 
буржуазијата почна во работничките кругови 
да се јавуваат идеите за организирање и 

организирано настапување во остварување на 
своите барања. Иако идејата за организирано 
настапување на граѓаните е постара и се 
јавува пред сé од политички мотиви, сепак во 
капитализмот од страна на работниците оваа 
идеја добива на тежина и на значење. Дотолку 
повеќе што од работниците и се реализира, 
без разлика што на почетокот не е легална – 
признаена од законот. Но, постојат значителни 
разлики во настанувањето и развитокот 
на организирањето (синдикалното) на 
работниците во капиталистичките држави 
во зависност од времето во кое се појавува 
капитализмот. Бидејќи временски појавата на 
капитализмот од земја до земја е различен и 
синдикалното организирање е специфично 
во зависност од земјата5. 

КАПИТАЛИСТИЧКО - 
ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ И 
ПОЈАВАТА НА СИНДИКАТИТЕ
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Сепак, за да ја разбереме македонската синдикална матрица, потребно е да се вратиме 
малку поназад во минатото со цел навлегување во извориштето и есхатологијата на 
потребата од појава на синдикатот и целта која што ја имал во минатото и денес. Сето ова 
е потребно за да се дојде до централното прашање на ова истражување, односно студија, 
а тоа е каде и каква е улогата и кои се потребите на лицата со хендикеп во синдикалното 
движење воопшто во светот и кај нас во Македонија.

Постојат две гледишта околу пристапот 
по однос дали појавата и развојот на 
организираното работништво и нивните 
синдикални организации се плод на 
економско-професионални потреби кои 
се политички неутрални или станува збор 
за политички активни организации кои 
преземаат дури и порадикални политички 
акции. Првото гледиште е старо гледиште, 
иако и денес принципите кои ги поставува 
се актуелни и имаат вредност и примена. 
Меѓутоа во редовите на самите работници 
постоеле приврзаници кои уште од почетокот 
на борбата со носителите на капиталот ја 
потенцирале економската димензија на 
работничкото организирање. Тие сметаат 
дека треба да се подобри економската 
положба на работниците со потенцирање 
токму на економски ненасилни методи за да 
работодавачите сфатат дека нивните барања 
не се политички, туку чисто егзистенционални 
и социјални. Меѓутоа другата струја предво-
дена од социјал-утопистите и Марксистите, 
сметаат дека на тој начин не можат да се 
остварат целите на работничката класа, туку 
треба и политички да се делува, па дури 
и да се превземаат радикални чекори кои 
би допринеле во реализација на идејата за 
слобода на организирањето и настапувањето 
на работниците. Секако овие почетни идеи 
подоцна со давањето на политичка тежина 
ќе еволуираат во идеи за преземање на 
власта во рацете на работниците и создавање 
на пролетерски држави, преку кои секако 
најлесно и најцелосно би се оствариле правата 
на работниците. Ова добива поддршка и од 
работничката интернационала, која цврсто 
застанува зад оваа идеја. 

Во текот на развојот на работничкото 
движење не може да се каже дека едната 
теорија или другата целосно би можела 

да ги реализира целите на работниците. И 
двата пристапа неминовно се поклопуваат и 
надополнуваат во борбата за слободно син-
дикално организирање. Само прифаќањето 
на едниот пристап во остварувањето на 
погоре посочената цел веројатно немаше 
да има таков ефект и развој по однос на 
целокупното работничко движење. Но, иако 
се јави таканаречен „трет“ пат, комбинација 
на двете теории, односно на нивните методи 
кој ги интегрираше двата различни пристапи, 
сепак се чини дека Марксистичкиот пристап 
најде повеќе приврзаници и акцентот и 
тежината падна на тие методи. Тоа особено 
беше случај првите години од развојот на 
синдикалното движење кога радикалните и 
револуционерните методи се применуваа без 
никакви задршки од страна на работниците. 
Со тек на време тоа еволуираше во 
помалку радикални методи за денес повеќе 
или помалку да се дојде до ставот дека 
синдикатите остваруваат пред сé економско-
социјални функции. Ова е логично со оглед 
дека денес синдикатите и работничките 
организации се признати и уживаат голем 
број на права. Со тоа и работничките барања 
релативно полесно се остваруваат. Веќе нема 
потреба од соединување на економската и 
политичката функција како аспект на борбата 
на работниците. Меѓутоа за да се дојде до 
тоа, работничкото движење мораше да изоди 
долг пат.    

Специфичностите на одредените капи-
талистички земји, како и нивниот степен 
на развој на производните сили кај нив од 
една страна и нивната положба на светскиот 
пазар од друга страна, влијаеше на нееднаков 
развој на работничките здруженија, нивната 
различна организациона поставеност како и на 
правец на политичко-економска насоченост6.
Тоа беше особено карактеристично на 

4Freedom of Association – Digest of decision and principle of the Freedom of Association Committee of Governing 
Body of the ILO, ed. International Labour Office, Geneva, 2006, стр. 13-15.
5Секоја земја има свои карактеристики во развојот на синдикалното движење кои се различни и зависат од 
повеќе економско-политички фактори. За ова повеќе види кај Лубарда Б.А., Колективни уговори о раду, 
Радничка штампа, Београд, 1990, стр. 20-57.
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светски план7  каде синдикалните здруженија 
имаа различен и свој национален карактер. 

Почетоците на синдикалното организирање 
се врзуваат со Англија кон крајот на XVIII век. 
Но, и покрај таквите ставови во теоријата, 
сепак за вистински почеток на модерното 
синдикалното организирање се зема третата 
деценија на XIX век. Ова е логично ако се 
земе фактот дека токму Англија прва тргна по 
патот на индустрискиот развој и таму најрано 
се создадоа поголеми централи на наемните 
работници. Во овој период се создадоа 
првите самостојни економски организации 
на наемните работници. Веќе кон средината 
на XIX век во Англија делуваат повеќе силни 
синдикални организации, односно синдикати 
меѓу кои некои од нив успеаја да обезбедат 
свое влијание и до денес. Веќе во шеесеттите 
години на истиот век синдикатите се шират и 
зафаќаат корен во Соединетите Американски 
Држави, а кон крајот на XIX век веќе се 
јавуваат и во развиените капиталистички 
земји од Западна Европа. Во Југоисточна 
Европа синдикалното движење зема замав 
во почетокот на XX век, а особено меѓу 
двете светски војни. Во овој период како 
и по Втората светска војна синдикалното 
движење се развива и во Азија, Африка, како 
и Латинска Америка8.

Почетоците на синдикалното орга-
низирање се полни со антагонизми меѓу 
работниците и работодавците, односно 
државата која на различни начини се 
обидуваше да го попречи формирањето на 
синдикатите. Организирањето на работни-

ците беше забрането, односно секоја форма 
на здружување и делување беше илегална. 
Државата го загушуваше секој вид на 
организирање и делување во почетокот 
на XIX век, неретко и крваво. Државата 
ја насочи забраната за организирање кон 
сите граѓани, односно ни работниците ни 
работодавците не можеа да се организираат. 
Но, фактички оваа забрана ги погодуваше 
само работниците. Така во Европа се 
донесоа повеќе закони кои го уредуваа ова 
прашање. Во таа смисла во Англија уште во 
1800 година се донесе Законот за забрана на 
здружување, кој забрануваше здружување и 
на работниците и на работодавците. Покрај 
овој закон подоцна се донесоа закони кои 
посредно влијаеја на неформирањето на 
синдикалните организации, како и на самото 
организирање на работниците. Меѓу другите 
таков беше и Законот за господарите и 
слугите од 1824 година. Пред него постоеа 
и т.н. „Шест закони“ од 1819 година кои беа 
порадикални и пореакциони. Во Франција 
исто така се случување паралелен процес 
на забрана на организирање на работниците 
преку законот „Шапелиер“ (Chapelier) од 
1789 година. Во овој период синдикалното 
организирање и делување беше покрај 
другото и кривично дело. Подоцна почна 
процесот на легализирање на синдикалните 
организации и нивно признавање, меѓутоа 
работодавците продолжија со рестриктивен 
приод кон ова прашање. Затоа прашањето на 
кривичната одговорност продолжи да постои 
уште одреден период. Во таа смисла во 
Англија во 1871 година е донесен Законот за 

тредунионите со кој се признава легитимно 
право на тредунионите да постојат како 
организации на работниците, но без право 
на штрајк или други слични активности. 
Дури во 1875 година се укинува кривичната 
одговорност, односно кривичното дело - 
завера. Во Франција ситуацијата е слична и по 
ова прашање. Така до 1848 година има тивко 
укинување на членот 291 од Кривичниот 
законик (Code Penal) кој го забрануваше секое 
здружување на граѓаните. Но, по Париската 
комуна за време на Наполеон 3-ти дојде до 
враќање на оваа регулатива, дури со уште 
потешки санкции. Во 1884 година се укинува 
кривичното дело против здружување, а 
дури во 1901 година на 1 јули се дава општа 
слобода на здружување. Во останатите 
развиени Европски држави ситуацијата е 
уште порадикална. Во Бизмаркова Германија 
во 1878 година е донесен закон со кој 
се забрануваат слободните синдикални 
здруженија. Тој закон е укинат во 1890 година. 
Потоа во Германија следува фашизмот кој 
ги става под свое влијание синдикалните 
организации. Дури по Втората светска 
војна доаѓа до вистинско заживување на 
синдикатите. Слична ситуација постоеше и 
во Италија. Во САД синдикатите имаа полу 
легален статус сé до 1932 година. 

Во земјите од арапскиот свет и земјите 
од Азија синдикалното движење се развива 
во рамките на колонијалниот систем кој 
постои во тој период во овие земји. Впрочем 
синдикалното движење го прати силна струја 
на анти-колонијални идеи. Синдикатите 
во овие земји играат и политичка улога во 
рамките за национално ослободување. Тоа 
доаѓа до израз посебно по Втората светска 
војна. Претходно како прва синдикална 
организација се смета Египетската 

синдикална организација на работниците 
од тутунската индустрија од 1899 година. 
Бидејќи кај арапските синдикати постои 
нагласена преокупираност со националните 
проблеми, тие тежнеат да се најде одговор 
на бројни прашања околу консолидирање 
на политичката и економската независност 
како и побрз стопански развој. Местото на 
синдикатот во овие земји сé уште не е до 
крај дефинирано, особено во односот на 
синдикатот и политичките партии, односно 
колкаво да биде влијанието на синдикатот во 
усогласувањето на општествената стварност 
со владејачките политички сили. Дејноста 
на синдикатот во повеќето арапски земји 
е насочена кон давање на поддршка на 
напорите за зацврстување на националната 
независност со помош на економскиот развој 
на земјата. Од друга страна на регионален 
план синдикатите особено влијаат на 
зацврстување и приближување на единството 
на арапските земји. Од ова произлегува дека 
синдикатите во арапските земји9 тежината 
ја ставаат на политичките прашања, а не на 
економско - работничките проблеми.

Што се однесува до земјите од далечна 
Азија ситуацијата е слична по однос на 
улогата на синдикатот во националното 
ослободување на овие земји. Освен во Јапонија 
каде синдикатот има помала политичка 
функција во општеството, а поголема 
економска. Со тоа јапонските синдикати 
повеќе наликуваат на Европските. Слично е 
и со Индија, каде и се наоѓаат синдикалните 
почетоци на Азискиот континент, односно 
првиот синдикат е формиран токму во Индија 
во 1890 година од страна на работниците 
во текстилната индустрија. Ова секако во 
услови на колонијално ропство од страна на 
Англија, при што и самата англиска култура 

6Кошутич Б., Колективни преговори, право на штрајк и локаут у савременим капиталистичким државама, 
Савремена администрација, Београд, 1987, стр.19
7Секој континент имаше свој пат кон синдикалното движење.
8За ова види повеќе во „Политичка енциклопедија“, Савремена Администрација, Београд, 1975 стр.963.  
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имаше свое влијание. Во останатите земји 
синдикатот во своето делување има повеќе 
политичка улога и е во тесна соработка со 
власта10.

Според ова, факт е дека во светски рамки 
синдикалното движење се создава и развива 
под специфични услови во различните 
капиталистички држави, како и дека неговиот 
однос кон политичко-општествените фактори 
во многу нешта е дивергентен. Покрај тоа и 
целите на синдикалното движење во земјите 
во голем дел се различни11. 

Континуитетот на синдикализмот особено 
се огледа кај европските синдикати. Така 
првобитните работнички здруженија пред 
сé во своите редови ги вклучувале само 
квалифицираните работници, односно 
побогатиот слој од работниците. Тие биле 
организирани на еснафски принцип. Во таква 
организациона поставеност и структура 
нормално е синдикалното движење да се 
насочи пред сé на остварување на економските 
барања. Но, со развојот на индустријата и 
поделбата на трудот како парцијален труд 
кој учествува само во една точно одредена 
фаза на производството се губи смислата 
на квалифицираната мајсторска структура 
на работничката класа. Работникот во такви 
услови учествува само во одредена фаза 
на производството, а другите фази му се 
непознати. Токму таквото производство 
придонесува до се поголема експлоатација 
на работниците. Како одговор на тоа пак 
работниците го менуваат пристапот и 

концептот на организирањето (еснафскиот, 
струков принцип на организирање) и 
почнуваат да се организираат на основа на што 
поголема масовност. Всушност синдикатите 
сé повеќе опфаќаат работници од одредена 
гранка, односно индустрија без разлика на 
нивното специфично занимање, како и улогата 
во процесот на производство. Токму ваквата 
поставеност на синдикатите помагаше во 
што поуспешната борба на работниците за 
остварување на своите права. Дури почнува 
да се создава одредена соработка меѓу 
разните синдикални организации создавајќи 
т.н. синдикални централи. За забележување 
е фактот дека за цело време на постоење на 
синдикалните организации во текот на XIX 
век, па и почетокот на XX-от буржоазијата и 
државата имаат одбоен став кон синдикално 
организирано работничко движење. Но, 
синдикалното движење во Европа по 
Втората светска војна добива поинакви 
карактеристики. Така на почвата на Европа 
се одвиваат крупни општествено-економски 
и политички промени како резултат на 
големиот научен и технички напредок. Со тоа 
се одвива силен процес на револуционирање 
на производните сили кој во повеќето земји 
на овој регион ги води кон т.н. третата научно-
технолошка револуција. Овие промени 
се пропратени со силна концентрација и 
интернационализација на капиталот како 
и меѓународно економско здружување и 
јакнење на државно-капиталистичката 
интервенција. Според тоа општествените 
односи на сите нивоа вртоглаво се менуваат. 

Односите во производството се радикално 
сменети при што доведуваат до промени и 
во економската и социјалната структура на 
работниците. Со тоа се менува и положбата, 
статусот и функцијата на работниците. Сите 
овие промени во голем дел се одразуваат и 
на синдикатот, односно на неговата улога и 
функција во општеството. Од првобитната 
улога, односно концепција на синдикатот 
како борец и средство за заштита на 
интересите и подобрување на положбата на 
работниците во општеството, синдикатите 
сé повеќе стануваат значаен фактор чиј круг 
на работа, делување и интереси значително 
се прошири. Сега веќе синдикатите 
учествуваат во формирањето и одлучувањето 
за некои аспекти од економската политика 
на своите земји. Исто така нивното влијание 
е проширено и во однос на планирањето 
на стопанските текови, на политиката на 
распределба на националниот доход, на 
аспектите на техничко-технолошкиот развој 
како и на меѓународните економски и 
политички односи12. Денес синдикатите дури 
настојуваат да се етаблираат во фактор кој ќе 
учествува ако не повеќе, барем со мислење во 
однос на надворешно политичките прашања. 

2.2. Тенденции и фази во 
синдикалното движење

За да може подобро да се објасни улогата 
на синдикатот во колективното преговарање 
ќе треба да се опфатат и одговори на некои 
прашања околу тенденциите и струите внатре 
во самите синдикати, нивната поставеност 
во однос на државата денес и односот со 
политичките фактори (со партиите на пример 
или мултинационалните компании), како 

и функциите кои ги врши синдикатот во 
модерното опкружување. 

Има одредени појави кои повеќе или 
помалку се карактеристични за развиените 
капиталистички земји од Европа, Азија, 
како и Америка. По Втората светска војна 
синдикалното движење зазема поинаков 
тек во овие земји. Пред војната, борбата на 
синдикатот за подобрување на условите за 
работа и вработување како и за повисоките 
надници се одвиваше без мешање на 
државата преку механизмот на „слободно 
колективно преговарање“. Мешањето на 
државата полека еволуира и почнува најпрво 
со интервенција во случај на поголеми 
штрајкови низ посредување и арбитража па 
дури и во утврдувањето на минималните 
надници. Покрај тоа државата зазема курс 
и на поттикнување на самото колективно 
преговарање. Овие тенденции се очекувани 
ако се земат во предвид погоре посочените 
политички и економски услови кои го пратат 
капиталистичкото општество до почетокот на 
Втората светска војна. По неа во голем број 
на земји, пред сé, од Европа сé почесто се 
јавуваат одредени економски турбуленции, 
како што е инфлацијата, па државата почнува 
да се меша и во самиот процес на утврдување 
на доходот преку политиката на платите. 
Со самото тоа државата се наметна како 
трета страна и нов фактор во процесот на 
колективното преговарање, со што значително 
се менува поранешниот концепт и односите 
меѓу работниците и работодавците. На сето 
ова свое влијание имаше и огромниот раст на 
мултинационалните компании и создавањето 
на силни меѓународни центри на моќ кои 
делуваат во повеќе земји со што го менуваат 

9Особено е значајна улогата на арапските синдикати по однос на т.н. Палестинско прашање. Сите синдикати 
даваат енергична поддршка на Палестинците во нивната борба против Израел.
10Таков е примерот во Виетнам, Камбоџа, Пакистан, Непал, Лаос, Кина, Тајланд,  итн.
11Таков беше и случајот меѓу самите Европски земји, каде на пример германското работничко движење мораше 
да се бори за остварување на либерални демократски права и слободи во царската авторитарна буржуаска 
држава за што работничките движења во другите западно европски земји беа поштедени.

12Прифатената дефиниција за улогата на синдикатот во Европа во поново време, „Политичка енциклопедија “, 
оп.цит. стр. 961.  
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системот на делување на синдикатите. Веќе 
не се само националните пазари на работна 
сила поле на интерес на синдикалните 
организации, туку меѓународниот капитал 
бара и меѓународно организирање и 
делување на работниците. Колку се успеа во 
тоа е прашање на друга подлабока анализа. 
Изгледа дека мултинационални компании 
уште повеќе ги расцепкаа синдикатите и им 
предизвикаа поголеми проблеми. Од друга 
страна пак се случува една интересна појава 
на приближување на синдикатите и државата. 
Впрочем со се поголемите етатистички 
тенденции кои ги манифестира државата 
преку нејзиниот интервенционализам, од една 
страна и проширувањето на ангажманите 
на синдикатот по општествените прашања 
од друга страна наметнува можност за 
евентуални конфронтации и судири меѓу 
овие две организации. Но, се случува 
токму спротивното, барем на прв поглед. 
Голем број на синдикати пред сé од Западна 
Европа постепено почнаа да се вклопуваат 
во постојната капиталистичко општествена 
реалност. Голем број на синдикати целата 
своја активност ја поврзуваат за државно-
управувачката структура. Со таквиот приод 
синдикатите во овие земји сé помалку ги 
интересираат односите кои се основа на 
капиталистичкото општество, туку напротив 
гледаат како повеќе да се приближат до 
владејачките елити13. На тој начин синдикатот 
се јавува во најголем дел како посредничка 
сила меѓу работниците и постоечкиот 
капиталистички систем. Синдикатот се бори 
за работничките интереси во рамките на 
капиталистичкиот систем кај сопствениците 

на компаниите и државата и обратно, ја 
застапува постојаноста и трајноста на 
капиталистичкиот систем кај работничката 
класa14. Доаѓа до одредена бирократизација 
на синдикатите, која пред сé има негативно 
влијание на положбата на синдикатот во 
колективното преговарање. Овие тенденции 
се однесуваат на повеќето синдикати во 
капиталистичките земји на Европа и Америка. 
Во Јапонија на пример ситуацијата е поинаква 
пред сé заради специфичните општествени 
и работни односи кои го чинат Јапонското 
општество. Исто така може да се констатира 
дека и покрај се поизразената соработка и 
приближување на синдикатите со државата15, 
секако доаѓа и до одредени антагонизми и 
судири меѓу нив особено кога се загрозени 
некои важни интереси на синдикатот. Таков е 
на пример случајот со политиката на платите 
или обидот на државата да ги ограничи некои 
веќе стекнати права на работниците, како што 
е на пример правото на штрајк. 

Во спрегата на таквиот сооднос меѓу 
синдикатите и државата во Европските 
пазарни системи во текот на 60-те и 70-те 
години на минатиот век се јавија две, односно 
три теоретски гледишта околу улогата на 
синдикатот,  неговата организираност и 
целите кон кои чекори. Така првите два става 
одеа кон тоа дека синдикатот ја губи својата 
моќ и сила градејќи такви блиски односи со 
државната структура, додека третото гледиште 
сметаше дека силата на синдикатот ќе расте. 
Впрочем самата поделба на синдикатите 
на реформаторски и интегралистички 
доведе до појавата на првите две гледишта. 
Се сметаше дека реформаторството кое 

13Барнет Р.Ј. и Милер Р.Е. сметаат дека по Втората светска војна работничките лидери се заменети со 
работнички државници кои очекуваат многу повеќе од вечерата во Белата куќа, отколку од штрајковите. 
Така на пример работничкото движење АФЛ-ЦИО пред се се залага како да ги интегрира синдикатите во 
американскиот начин на живот .... , „Глобален зафат“, Загреб, 1979, стр.328.

го зафати синдикалното движење нема 
да помогне во ништо друго туку само 
ќе се создадат управувачки елити кои ќе 
гледаат по секоја цена да се интегрираат во 
општеството. На интегралистите пак им се 
забележуваше дека ги негираат формалните 
слободи и општото право на глас што ги води 
кон изолационизам. Едното ја жртвувало 
целта за движењето, а другото движењето 
за целта16. Од трета стана се сметаше дека 
во голем број на синдикати расте бројот 
на онаа сила која се спротивставува на 
концепцијата за улогата на синдикатот како 
интегрален дел на постоечкиот систем. Но, 
од денешна перспектива може да се заклучи 
дека силата на оваа струја сепак не беше 
таква да се спротивстави на владејачките 
елити во самите синдикати и да ја измени 
ориентацијата на синдикалното движење во 
целина. Синдикалното движење не успеа да 
излезе од кризата која го прати на светско 
ниво. Капиталистичките односи кои се 
воспоставија по Втората светска војна и траат 
до денес не ветуваат поинакво синдикално 
движење. Всушност сето ова е детерминирано 
од огромен број на општествени фактори за 
кои погоре делумно стана збор. Како и да е 
од самата состојба во синдикалното движење 
ќе се обликуваат можностите и силата на 
синдикатот, односно на работниците во 
текот на колективните преговори. Ова се 
однесува на општ национален план. Секако 
дека за моќта на синдикатот во колективното 
преговарање улога ќе имаат и многу други 
чинители кои се од објективен и субјективен 

карактер.

Синдикатите остваруваат одредена 
соработка и со политичките партии. 
Работниците сметаат дека со помош на 
политичките партии полесно ќе ги остварат 
своите права, меѓу кои и правото на колективно 
преговарање. Со помош на политичките 
елити работниците сакаат да извршат 
одреден притисок на работодавците при 
преговарањето, потпишувањето и примената 
на колективните договори. Степенот и 
облиците на соработка меѓу синдикатите и 
политичките партии е различен и зависи од 
многу нешта. Во голем број на случаи тие се 
цврсто поврзани и во меѓусебна зависност. 
Тоа е карактеристично како за синдикатите 
во капиталистичките земји, така и за 
социјалистичките. Во меѓусебното влијание 
голем број на ставови им се преклопуваат. 
Некои синдикати дури и организационо се 
поврзани со работничките партии како на 
пример синдикатот во Англија, Шведска, 
Норвешка каде синдикалното членство 
воедно е и член на Лабуристичката парија или 
на Социјалдемократската партија. Во некои 
земји постојат и т.н. Христијански синдикати 
кои тесно соработуваат со христијанските 
партии. Што се однесува до Источна и 
Југоисточна Европа синдикалното движење 
тесно е поврзано со партиите, за што подолу 
ќе стане повеќе збор. 

Со оглед на погоре изнесеното во 
теоријата може да се каже дека развојот на 
синдикатот во периодот од два века го пратат 

14Гор А., Екологија и политика, Београд, 1982, стр. 175.
15Од сите Европски земји само Франција може да се пофали дека сé уште има порадикално работништво 
кое побрзо организира штрајк, отколку што има воља колективно да преговара, Лубарда Б.А., Решавање 
колективних радних спорова, Правна држава, Београд, 1999. 
16Едиција “Марксизам во светот“ , бр. 7-8, 1976, стр.257.
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неколку развојни специфични циклуси кои се 
поделени во четири фази17. 

Првата фаза го опфаќа периодот од 
создавањето на првите синдикални орга-
низации на почетокот на XIX век, па сé до 
нивно првобитно признавање кон 80-те и 90-
те години на истиот век во одредени земји. 
Оваа фаза секако не е идентична во сите земји, 
односно некаде се јавува многу покасно.

Втората фаза е периодот од крајот на XIX 
век па сé до завршувањето на Втората светска 
војна која фаза се карактеризира со крајна 
поларизација, радикализација и расцеп во 
синдикалното движење. Исто така во оваа 
фаза се случува одредено воведување на 
работничко и социјално законодавство.

Третата фаза е период на деполитизација, 
дерадикализација и институционална 
интеграција на синдикатот и трае од крајот 
на Втората светска војна до 70-те години на 
XX век.

Последната фаза од 70-те години на 
минатиот век па сé до денес е карактеристична 
со преиспитување и напуштање на 
дотогашната концепција и пракса на 
синдикалното организирање. Тоа е период 
на промени, на кризи на капитализмот, на 
распаѓање на реал-социјализмот и време на 
нови технолошки достигнувања кои влијаат 
на синдикатот и на неговата улога пред се 
како преговарачка страна.

2.3. Синдикализмот и лицата со 
хендикеп

Следејќи го развојниот пат на синдикатите, 
тенденциите и фазите низ кои поминува 
синдикализмот од неговите почетоци, па сé 

до денес, забележително е дека прашањето 
на вработените и воопшто на лицата со 
хендикеп е ретко и многу малку третирано. 
Лицата со хендикеп не претставуваат 
посебно издвоена група на вработени кои се 
дел од синдикалната агенда, туку најчесто 
се дел од општиот систем на заштита на 
синдикалното членство. Токму овој факт, на 
недостаток на иницијатива за посветеност 
кон лицата со хендикеп во рамките на 
синдикалните активности и не ставање 
како дел од синдикалните цели (посебна 
заштитата на лицата со хендикеп во рамките 
на работниот однос), говори за свеста, но и 
степенот на зрелост на синдикализмот во 
моментов. Впрочем, не постои ниту едно 
посебно издвоено здружение на вработени 
врз синдикална основа кое ги обединува 
лицата со хендикеп во рамките на трудот. 

Издвојувањето на лицата со хендикеп како 
посебна група на вработени која автохтоно 
синдикално ќе се организира всушност 
предизвикува одредени дилеми и различни 
ставови. Постои сфаќање дека за тоа нема 
потреба заради окрупнување и јакнење на 
синдикатите, па сé до ставот дека заради 
подобра заштита на лицата со хендикеп 
нужно е постоење на посебни синдикати 
кои ќе ги вклучуваат лицата со хендикеп 
односно професионално-персонална основа 
на здружување.

Од друга страна денес фактичката 
состојба се движи во насока дека лицата со 
хендикеп се дел од синдикатите и нивните 
права се штитат како вработени, но не како 
посебна група на вработени. Оваа состојба не 
одговара на меѓународната правна реалност, 
пред сé на конвенциите и препораките на 

17Стојилковиќ Зоран,  Друштвена улога и развој синдиката, збирка трудови - Синдикат и друштво у транзицији, 
Београд, 1995.

Меѓународната организација на трудот, како 
и на актите на Европската Унија. Впрочем, на 
меѓународен план веќе постои и се развива 
систем на посебна заштита на лицата со 
хендикеп во рамките на работниот однос, 
како посебно издвоена група на вработени. 

Сепак останува дилемата од потреба или 
не, за посебно синдикално организирање на 
лицата со хендикеп во рамките на нивните 
професионални активности?!
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МАКЕДОНСКАТА 
СИНДИКАЛНА РЕАЛНОСТ - 
ПАТ КОН РАБОТНИЧКИ ПРАВА
Кога зборуваме за македонското синдикално движење, односно за македонскиот 

синдикализам, пред сé мислиме на периодот по осамостојувањето на државата, 
започнувајќи од 1991 година. Иако, овој термин кај одредени генерации во земјата пред 
сé ги асоцира на периодот за времето на социјалистичкото економско и политичко 
уредување, сепак синдикализмот воопшто, па и кај нас, директно и изворно се поврзува 
со пазарните економски текови, односно со капитализмот како економски систем 
на уредување. Ова од едноставна причина, бидејќи синдикатите како организации 
на работниците претпоставуваат постоење на спротивставена страна, а тоа се 
работодавачите со кои стапуваат во правно - економски интеракции.

Сепак на почетокот ќе споменеме 
неколку битни факти околу синдикализмот 
во Македонија од периодот на XX век. 
Имено, во Македонија првите мешовити 
синдикати се јавуваат кон крајот на првата 
деценија на XX век по Младотурската 
револуција, но сé уште под Турска власт. 
Периодот до Првата Светска Војна во сите 
земји на Југоисточна Европа меѓу кои и во 
Македонија се карактеризира со голема 
работничка активност и пораснување на 
силата на работниците. Исто така и бројот на 
работниците во организациите се зголемува. 
Работничкото движење се поврзува со 
социалдемократските партии како што 
беше тоа случај во Европа негувајќи ги 

социјалистичките идеи, а подоцна и 
комунистичките. Меѓутоа синдикалното 
водство не беше единствено и се подели по 
однос на политичкото делување, а тоа секако 
се одрази и на синдикалната акција18. 

Дури по 1918 година и со создавањето на 
Кралството на Србите Хрватите и Словенците, 
во кое иако не како самостојна целина, сепак 
влегуваше и Македонија, се создадоа услови 
за обединување на работничкото движење во 
т.н. југословенските земји. Во периодот меѓу 
двете светски војни македонските синдикати 
или поточно кажано македонските работници 
членуваат и делуваат во рамките на тогашната 
држава, каде иако немаат самостоен развоен 
пат, сепак се гради самостојна синдикална 

свест и идеа за заштита на правата од работен 
однос.  Во овој период, во 1919 година (22-
23 април) е одржан Конгрес на синдикално 
соединување и е создаден Централен 
синдикален работнички совет на Југославија 
(ЦРЦВЈ)19. Овој период на обединето 
делување на југословенските синдикати трае 
кратко до обзнаната во декември 1920 година. 
Но, иако е краток период изобилува со бројни 
штрајкови на работниците кои овој начин, 
односно метод на синдикална борба најчесто 
го практикуваат во борбата за остварување 
на поголеми права.

Веќе во 1921 година почнува создавање 
на атмосфера на поделби и разединувања 
која постоеше и пред Првата Светска 
Војна. Поделбата на реформисти и на 
револуционерни синдикати повторно се 
актуелизира. Се создаваат и т.н. Независни 
синдикати кои иако не се со големо членство 
(од 20-30000) нивната улога и значење ја 
надминува нивната бројност. Во 1921 година 
создаден е Главен работнички сојуз (ГРС), 
а во 1923 Меѓусојузниот синдикален одбор 
е преименуван во Централен работнички 
синдикален одбор на Југославија (ЦРСОЈ). 
Покрај овие постоеа и многу други 
синдикати во рамките на овие централи 
или пак како посебни. Дури во 1925 
година почнува да се изготвува платформа 
за обединето делување која не заживеа 
вистински особено по јануарската диктатура 
од 1929 година, која ги забрани независните 
синдикати. На конгресот за обединување на 
реформистичките синдикати во 1925 дојде 
до промена на името од ГРС во Обединет 
работнички синдикален сојуз на Југославија 
(УРССЈ). Тој ќе продолжи да постои сé до 

1940 година кога е забранет во декември. 
Развојот на синдикатите во земјите на бивша 
Југославија е поврзан со Комунистичката 
партија (КП), односна таа застанува цврсто 
зад работниците и нивните синдикати. Тоа 
особено е видливо по IV конгрес на КПЈ 
од 1934 година. Претходно постои лутање 
и нецелосно изградена платформа на КП 
по однос на синдикалното движење. Како 
одраз на тоа во самите синдикати постои 
фракционерство и поделби. Но, по 1934 
година КП дава целосна поддршка на 
синдикатот (на УРССЈ иако е реформистички, 
но се обидува да инфилтрира свои членови) 
која има позитивен одраз20 на текот на 
борбата на работниците за свои права. 
Сепак во текот на 30-те години, па до 40-те 
синдикатот не останува имун на „болестите“ 
кој се јавуваат кај синдикатите во Западна 
Европа како што е создавање на синдикални 
елити и бирократии кои работничката борба 
ја сведуваат на собирање петиции и молби, 
а не на поконкретни акции кои би родиле со 
плод. Но, и покрај тоа кон крајот на 30-те 
години на XX век синдикалната активност 
се засилува при што се чувствува особено 
во УРССЈ класно-борбена и револуционерна 
платформа (под дејство на комунистите).

     Како и во останатите земји на Европа 
и во Југоисточна Европа, во Македонија 
синдикатот се бори за подобрување на 
положбата на работниците, за нивна 
поголема социјална сигурност. Но, сепак 
карактеристика е што кај нас синдикатите 
добиваат и една радикална нишка која 
претендира промена на системот. Тоа е под 
дејство и влијание на комунистите.

18Така на пр. во Хрватска дојде до судир меѓу реформистите собрани во Општиот работнички сојуз - десни 
социјалисти и револуционери во Картел на струковите сојузи - левица, комунистите. Слично беше и во Србија 
и Босна каде до вистинско обединување дојде дури по Втората Светска Војна.  
19Брајиќ В., Радно право, Савремена админидтрација, Београд, 2001, 460-461.

20Така во 1928 година УРССЈ има околу 25 000 членови, во 1936 околу 54 000 членови, а во 1940 година има 
100 000 членови.
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3.1. Синдикатот во социјализмот
Во Македонија синдикатот по Втората 

светска војна добива значајно место во 
општествениот живот. Тоа се должи на 
потребата од интегрирање на синдикатот и 
заедничко делување со партиската врхушка 
во остварувањето на социјаличките идеи. 
Така, се случува еден парадокс, каде 
синдикатот конечно ја добива заслужената 
улога и признание во општеството, но 
ја изгуби основната улога и функција. 
Синдикатот се става во служба на партијата 
и државата во рамките на изградбата на 
социјалистичкото општество и работничкото 
самоуправување. Во 1944 година во Белград 
е одржан Централен синдикален акционен 
одбор, а во 1945 година е одржана првата 
Општа земска синдикална конференција 
при што е создаден единствен синдикат 
со претседател Ѓуро Салај. Синдикатот во 
тоа време броел 200 000 работници од цела 
Југославија. Веќе во 1946 година синдикатот 
броел 700 000 членови за да во 1948 година 
на првиот конгрес на новоименуваниот Сојуз 
на синдикатите на Југославија брои 1 511 
000 членови21. Во Македонија се формираше 
Сојуз на Синдикати на Македонија – ССМ кој 
што постои и функционира сé до денес.

Во рамките на новото самоуправно 
организирано општество, синдикатот ја 
прати општествената реалност и би се рекло 
успешно се адаптира на новите поинакви 
потреби и задачи кои се бараат од него. 
Заштитата на интересите на работниците не 
е замрена, но е битно намалена. Работниците 

се тие кои во социјализмот се и управувачи 
(особено во бившите Југословенски земји 
со системот на самоуправување), па според 
тоа не станува збор за некој кој би ги 
експлоатирал. Но, сепак синдикатот кон крајот 
на 40- те години се застапува за 8 часовно 
работно време, за прецизно регулирање на 
тарифниот систем, како и да се обезбеди 
оптимален систем на колективни договори 
и други мерки на заштита на работниците. 
Во периодот до крајот на 40-те и почетокот 
на 50-те години во Македонија системот на 
колективното преговарање сé уште не беше 
целосно напуштен22. Во отсуство на законска 
и подзаконска регулатива се применуваа 
колективните договори склучени пред 
војната. Исто така колективните договори 
се применуваа за приватниот сектор кој 
навистина беше маргинализиран, но не и 
целосно уништен. Сепак, самоуправувањето 
беше главна задача и цел на синдикатот 
во Македонија во текот на 50-те години на 
XX век која успешно ја изврши (пред сé 
заради развиената мрежа на одбори во сите 
структури на управување со фабриките низ 
цела Југославија). Синдикатот постоеше 
како општествено - политичка организација, 
која сепак се сметаше дека е облик на 
самоорганизирање на работничката класа, 
иако важните одлуки не се донесуваа без 
одобрување на партиската елита23. И покрај 
сите негативности синдикатот до почетокот 
на 80-те години води мошне активна улога 
во тогашното македонско општество. Иако 
преставува дел од еднопартискиот систем, 
односно го прати и делува во смисла на јакнење 

на социјалистичкото самоуправување, 
синдикатот може да се пофали дека тоа е 
период кога во Македонија работниците 
уживаат огромни права и заштити кои 
претходно, а и потоа не се познати. Тоа секако 
не беше конкретна заслуга на синдикатот 
(иако и тој имаше одредена улога), туку 
повеќе на самиот систем кој го промовираше 
работничкото самоуправување. 

Синдикатот согласно уставот и законот 
на СФРЈ непосредно учествуваше во 
склучувањето на т.н. општествени договори 
кои се различни од колективните договори 
по својата природа и предмет. Всушност 
со нив се ускладуваа одредени пошироки 
општествени самоуправни интереси за 
самите учесници во договарањето или некој 
општ општествен интерес24.

Веќе во 80-те години синдикатот во 
Македонија губи од својата сила во рамките 
на  задачата која му беше во претходните 
децении наметната. Кризата во општеството 
се отсликува и како криза во синдикатот. 
Но, за разлика од општествената криза која 
во одреден број на земји од Југоисточна 
Европа подоцна се надмина, кризата во 
синдикалното движење остана. Оваа 
криза на синдикализмот се манифестира 
не само во пост-социјалистичките земји, 
туку претставува глобален феномен каде се 
забележува слабеење на синдикатите насекаде 
низ светот. Во такви услови синдикатите 
ја дочекаа новата политичка реалност 
во Македонија, односно независноста и 
осамостојувањето од 1991 година. 

Во овој период лицата со хендикеп 
уживаат посебна заштита пред сé во рамките 

на законодавството, па дури во периодот 
на почетокот на 70-те години и лицата со 
хендикеп не можат да им престане работниот 
однос ниту по еден основ доколку имаат 
преостаната работна способност. Тоа беше 
карактеристично во Законот за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд 
од 1973 година25. Прашањето на хендикеп 
синдикатите го третираат во рамките на 
општата агенда за заштита на правата од 
работен однос и не постои посебно издвоено 
прашање на лица со хендикеп во работен 
однос.

3.2. Синдикатите во Македонија 
и заштитата на лицата со хендикеп 

по 1991 година
Промената на општествениот систем 

доведе до промена и во синдикалното 
движење во Македонија. Се воспостави 
синдикален плурализам, каде се појавија 
повеќе синдикати. Покрај веќе постоечкиот 
ССМ, се формираше и Конфедерација 
на слободни синдикати – КСС, Унија на 
независни синдикати на Македонија – 
УНСМ. Покрај овие три главни синдикални 
централи се појавија и други синдикати на 
гранско ниво кои обединуваат вработени во 
здравството и фармацијата. Синдикати со 
предзнак „независни“ и сл.

Главна карактеристика на синдикализмот 
во овој период е намалување на бројот 
на членови на синдикатите и во одредена 
смисла меѓу синдикални односи кои одат по 
линија на спротивставени ставови, а не на 
соработка.  

21Суботиќ Драган, Синдикат и друштво у транзицији-Синдикати у Србији, Југославији и дијаспори (1896-
1990), Београд, 1995, стр. 56-57. 
22За волја на вистината колективните договори никогаш не беа целосно укинати или забранети, туку беа 
маргинализирани.
23Брајиќ В, оп. цит. стр. 462.

24Ибид. стр.462
25Службен лист на СФРЈ, бр. 22/73.
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Во изминатите 27 години на независно 
синдикално делување во Македонија 
синдикатите се соочија со голем број 
предизвици. Меѓу нив беше зголемување 
на бројот на невработени лица во голем 
обем, трансформација на економскиот 
систем, создавање на нова правна рамка 
за синдикално делување и поврзување со 
меѓународните синдикални текови.

Прашањето на лицата со хендикеп во 
работниот однос сé уште не е активно на 
дневниот ред на синдикатите, иако истото 
доби на актуелност. Синдикатите продолжија 
да ги третираат лицата со хендикеп во 
работниот однос по инерцијата од минатото. 
Имено, не постои посебна синдикална агенда 
или програма која би предвидувала заштита 
на правата од работен однос на лицата со 
хендикеп, ниту пак постои разбирање на 
значењето на социјалната и општествената 
интеграција која ја има работниот однос 
за лицата со хендикеп. Постоењето на 
посебни програми кои финансиски би ги 
подржале лицата со хендикеп сé уште не се 
препознаени од страна на синдикатите, туку 
засега тоа е само дел од активностите кои 
што ги спроведува државата. 

Особено проблематичен е фактот што 
кај вработените лица со хендикеп  постои 
релативно голем степен на злоупотреба на 
правата од работен однос, кој што се иницира 
и спроведува од одредени работодавачи. 
Имено, согласно законската рамка за 
вработување на лица со хендикеп во државата 
се разви систем на финансиски поттикнувања 
и даночни олеснувања кои треба да помогнат 
за поголемо и побрзо вработување на ли-
цата со хендикеп, како и нивно поактивно 
интегрирање во целокупниот општествен 
систем преку трудот. Но, праксата покажа 

дека постојат одредени злоупотреби во 
однос на исплаќањето на платите и другите 
надоместоци за овие лица, како и не доаѓањето 
на работното место на овие вработени, туку 
само фиктивно користење на погодностите 
од страна на работодавачите. 

Исто така не постои посебно издвоен 
синдикален систем или пак концепт кој 
би значел посебно, активно и директно 
синдикално организирање на лицата со 
хендикеп кои се во работен однос. Во 
практиката постојат посебни организации на 
лицата со хендикеп, но не постојат посебни 
синдикати кои на персонално ниво би ги 
обединиле вработените лица со хендикеп 
кои работат во различни сектори и гранки 
(индустриски, услужни, приватни или 
пак во јавниот сектор). Од друга страна 
пак феноменот на хендикеп има своја 
психолошка компонента. Тоа во пракса 
значи дека дел од лицата со хендикеп не 
сметаат дека хендикепот им преставува 
пречка при извршување на работните задачи 
или пак воопшто не сметаат дека се лица со 
хендикеп. Покрај ова може да се каже дека 
македонското општество релативно малку 
и доцна го препозна проблемот на хендикеп 
како актуелно прашање, па соодветно и 
така го третира. Сé уште нема доволна 
чувствителност на сите општествени актери 
во однос на хендикепот, а особено од трудово 
- правен аспект. Токму затоа прашањето 
на хендикепот во трудот и посебното 
синдикално организирање сé уште не е 
актуелно по ниту еден основ, ниту пак е 
третирано од синдикатите. Сепак, постојат 
одредени научни согледувања со кои се 
анализираа положбата на лицата со хендикеп 
во трудот и аспектите на посебната заштита 
во работниот однос26.

МЕЃУНАРОДНИ И ЕВРОПСКИ 
СТАНДАРДИ – ПРАШАЊЕТО НА 

ХЕНДИКЕПОТ НАСПРОТИ ТРУДОТ

Посебно значење во остварувањето на синдикалните права и слободи како 
основни социјални права имаат меѓународните правни стандарди. Создавањето на 
посебен механизам за контрола и надзор на остварувањето на овие права и слободи 
директно е поврзано со значењето кое го имаат синдикалните права од гледиште на 
воспоставување на општествена рамнотежа, социјална правда и социјален мир, за 
функционирање на демократијата, постигнување на општествена благосостојба и 
благосостојба27. Меѓународната правна рамка се состои од актите на Обединетите нации 
(ОН) , Меѓународната Организација на Трудот (МОТ) и Советот на Европа (СЕ). Додека 
актите на Европската Унија претставуваат посебен систем на т.н. комунитарно право.

Со оглед на значењето кое го има 
синдикатот во општеството, а особено во 
однос на заштита на правата на граѓаните, 
односно на работниците, Меѓународната 
организација на трудот презема одредени 
нормативни активности за регулирање на 
прашањата околу синдикатот. Синдикалната 
слобода може да се каже дека завзема посебно 
место меѓу основните права на човекот со 
кои се занимава МОТ. Синдикалната слобода 
е неминовен и неопходен услов на секој 

прогрес кој води кон социјална правда. Со 
тоа на работниците и на работодавците им се 
обезбедува правото да создаваат синдикални 
организации или да се зачленуваат во веќе 
посточките28. Слободата на здружување 
на работниците и на работодавците како 
основно право се гарантира со внатрешното 
право, но и со меѓународното. Особено битно 
е меѓународното регулирање со оглед на тоа 
што на тој начин синдикалните слободи 
и права добиваат одредена меѓународна 

26Јовевски Лазар, Систем на заштита на здравје и безбедност при работа и заштитата Rratione personae, Скопје, 
2016, стр. 221-238.
27Лубарда А., Бранко, Радно право – расправа о достојанство на раду и социјалном дијалогу, оп.цит., стр. 833.
28Шундериќ М. Боривое, Право Меѓународне организације рада, Београд, 2001, стр.191.
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верификација и поголема тежина. Така 
борбата на работниците за право на 
синдикално здружување и колективно 
остварување на одредени права добива 
меѓународна тежина и значење и конечно се 
признава како основно право на работниците. 

Во таа смисла Меѓународната организација 
на трудот носи одреден број на конвенции 
и препораки. Така прва конвенција која е 
донесена во 1921 година е Конвенцијата бр. 
11 за правото на здружување и коалицирање 
на работниците во земјоделството. Понатаму 
во 1947 година следи Конвенција бр. 84, 
за правото на здружување и регулирање 
на работните спорови. Во 1948 година е 
донесена Конвенција бр. 87, за синдикалните 
слободи и заштита на синдикалните права 
(особено значајна конвенција со која 
се регулираат основните принципи на 
синдикално организирање и остварување 
на синдикалните права - сите земји на 
Југоисточна Европа ја имаат ратификувано). 
Следната година е донесена особено важна 
конвенција по однос на организирањето 
на работниците и правото на колективно 
преговарање, Конвенцијата под број 9829. 
Во следните години, односно во 1951 
година донесени се две препораки  и тоа 
Препорака бр. 91 за колективните договори 
и бр. 92 за мирење и арбитража. Понатаму 
во 1971 е донесена Конвенција бр. 135 
за заштита и олеснувањата кои се даваат 
на претставниците на работниците во 
претпријатијата. За самите претставници 
на работниците истата година донесена е и 
Препорака бр. 143. 

Покрај актите кои ги носи МОТ во однос 
на синдикатот, односно синдикалните права и 
слободи, како и синдикалните претставници, 

постојат и други акти на Организацијата на 
обединетите нации како и Советот на Европа 
кои регулираат одредени прашања од оваа 
област. Така во Општата декларација за 
правата на човекот од 1948 година во член 
23 ст. 4 е признато правото на синдикално 
организирање. Во таа насока се и Пактот 
за економските, социјалните и културните 
права во член 8, како и член 22 од Пактот за 
граѓанските и политичките права. 

Сета оваа меѓународна нормативна актив-
ност ја потврдува важноста и значењето кое 
го имаат синдикатите во светот, особено како 
организации кои активно учествуваат во 
процесот на преговарање при склучувањето 
на колективните договори. Самото право на 
колективно преговарање е тесно поврзано 
со правото на синдикално организирање 
и со заштитата на работничките (синди-
калните) претставници. Земјите членки 
на МОТ со самото ратифицирање на 
конвенциите и прифаќањето на препораките 
допринесуваат во насока на јакнење и 
обезбедување на правото на синдикално 
организирање, а со тоа се отвора патот 
кон колективното преговарање. Зошто без 
синдикално движење и слободни синдикати 
нема ниту колективни преговори, барем не 
во вистинска смисла. 

Посебно место зазема Европската Унија 
со својата нормативна дејност преку т.н. 
комунитарно секундарно колективно пра-
во кое опфаќа колективни преговори, 
директиви, одлуки, мислења, препораки итн. 
Исто така и одредени органи учествуваат во 
градењето на колективното право на ЕУ и 
тоа Економски и социјален комитет при ЕЗ 
и Европскиот социјален фонд. 

4.1. Меѓународната конвенција 
за заштита и унапредување на 
правата на лицата со хендикеп
Прашањето на хендикепот е препознаено 

и веќе нормативно третирано во Обединетите 
нации, во Советот на Европа и во Европската 
Унија за што и претходно говоревме. Како 
што можеше да се види, дискриминацијата 
многу често се поврзува и согледува од 
аспект на работните односи и еднаквите 
можности на овие лица во трудот. Покрај 
инструментите за кои говоревме и кои се 
типично трудово-правни, во оваа пригода 
ќе се осврнеме на уште еден инструмент 
кој се однесува на лицата со хендикеп, а 
прашањето на дискриминацијата го уредува 
во пошироки рамки од досегашните кои се 
однесуваа на работниот однос. Станува збор 
за Меѓународната конвенција за заштита 
и унапредување на правата на лицата со 
хендикеп донесена 2006 година од страна на 
ООН30.

Оваа Конвенција се однесува на сите лица 
со хендикеп и се фокусира на права кои би 
значеле поголема севкупна интеграција на 
овие лица како што се образование, слободно 
движење, независен живот во заедницата, 
вработување, пристап до информации, 
добивање соодветна здравствена грижа, 
учество во политика, културни и спортски 
манифестации, самостојно донесување 
одлуки и др. Конвенцијата како посебни 
групи во рамките на лицата со хендикеп ги 
издвојува жените и децата со хендикеп. По 
сите основи се забранува дискриминацијата, 
односно нееднаквото постапување во сите 

сфери на уредување на Kонвенцијата, па 
соодветно на тоа и во трудот. Но, зошто беше 
потребно донесувањето на оваа Конвенција? 
Во основа, на лицата со хендикеп во 
практиката сè уште им се оспоруваат 
нивните основни права и фундаментални 
слободи, а хендикепот од повеќето луѓе 
се зема „здраво за готово“. Примарно, 
лицата со хендикеп сè уште се гледаат како 
„објекти“ за згрижување или за медицински 
третман, отколку како носители на права. 
Затоа Конвенцијата нагласува дека лицата 
со хендикеп ги уживаат исти човекови права 
како и секој друг и дека лицата со хендикеп 
се способни да ги водат своите животи како 
полноправни граѓани кои можат да дадат 
значителен придонес во општеството, ако 
им се дадат истите можности како и на 
другите31. Овие вредности се пренесоа и во 
делот за вработување нормиран во членот 27 
на Конвенцијата.

Преку овој член се има за цел да се отвори 
патот за вработување на лицата со хендикеп, 
пат кој значи работа врз основа на еднаква 
основа со другите (став 1). Работата треба 
да биде достапна за лицата со хендикеп, а 
вработувањето треба да се промовира, пред 
сè од страна на јавниот сектор кај државите-
членки (став 1). Со последново јасно се 
става до знаење дека државата треба да биде 
таа која ќе ја има иницијалната улога при 
вработувањето на лицата со хендикеп. Тоа 
треба да се стори преку директни вработувања 
во јавниот сектор и преку законска рамка која 
ќе стимулира вработувања во приватниот 
сектор. 

29Зборник конвенија и препорука Меџународне организације рада, Институт за политичке студије, Београд, 
1996, стр.19-29. 

30Конвенцијата се усвои со консензус на 13 декември 2006 година од страна на Генералното собрание. Стапи 
на сила на 3 мај 2008 година Повеќе на: htpp://www.ohchr.org. 
31За причините поради коишто се пристапи кон донесување на оваа конвенција повеќе во: Од исклученост до 
еднаквост..., оп.цит., стр. 4-5.
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Инаку, работодавачите често имаат 
отпор кон вработувањето лица со хендикеп 
или a priori ги отфрлаат нивните пријави 
во постапката за вработување, мислејќи 
дека тие нема да бидат способни да ги 
остварат своите работни задачи и/или дека 
ќе биде прескапо да ги вработат. Станува 
збор за стравот и стереотипите при што 
многу повеќе внимание се посветува на 
хендикепот отколку на способностите 
на лицата со хендикеп. Од друга страна, 
голем број емпириски податоци велат дека 
лицата со хендикеп имаат повисок степен на 
работни перформанси и издржливост, како и 
поголема редовност отколку нивните колеги 
без хендикеп. Но, и повеќе од тоа, чинењето 
на приспособувањето кон работниците со 
хендикеп е често минимално, а многу често 
дури воопшто не е потребно дополнително 
приспособување. 

Сето ова е земено предвид при 
донесувањето на Конвенцијата, па не нè 
изненадуваат одредбите во членот 27 кои 
ги предвидуваат мерките за вработување 
и интеграција преку трудот што треба да 
ги презеде државата. Се забранува секаков 
вид дискриминација во сите форми на 
вработување и работен однос, како и во однос 
на безбедни и здрави услови при работа за 
лицата со хендикеп (член 27, став 1, точка 
1)32. Исто така, се забранува и нееднакво 
наградување за исто работно време за 
еднакво вредна работа. Се гарантираат и 
колективните права, а од државите-членки 
се бара промовирање и унапредување на 
вработувањето и кариерата на лицата со 
посебни потреби. Значајно поле каде што не 
само што се забранува дискриминација, туку 
и се предвидуваат стимулативни мерки, е 

сферата на образованието, професионалното 
насочување, стручните обуки, како и 
професионалната рехабилитација. Меѓу 
другото потребно е, земјите-членки да 
предвидат соодветни политики и мерки 
кои ќе го поттикнат вработувањето на овие 
лица (точка 8). Конвенцијата предвидува и 
обезбедување на разумно приспособување 
на лицата со хендикеп (точка 9). 

Сите овие мерки треба да се преземат со 
една, единствена цел, а тоа е зголемување на 
вработувањето на хендикеп, нивна заштита 
од дискриминација во работниот однос и 
остварување на правата од работен однос. 
Во прилог на вработувањето на лицата со 
хендикеп говорат и голем број истражувања 
кои покажаа дека придобивките што ги имаат 
оние што вработуваат лица со хендикеп се 
зголемуваат меѓу кои најрепрезентативно 
е унапредувањето нa работната средина 
и зголемувањето на расположението на 
потрошувачите. 

Значајно место во целиот систем на 
Конвенцијата во однос на промоцијата на 
вработувањето на лицата со хендикеп е 
воведувањето можности за самовработување, 
претприемништво и започнување сопс-
твен бизнис, како важни елементи за 
осамостојувањето на лицата со хендикеп 
(точка 6)33.

Во однос на синдикалните права 
особено важна е точка 3 на членот 27 која 
предвидува дека земјите потписнички 
особено треба да работат на тоа дека лицата 
со хендикеп треба да ги остварат своите 
работнички и синдикални права на еднаква 
основа со другите. Од ова произлегува 
дека синдикалното организирање не само 
што е право на лицата со хендикеп, туку и 

државите кои ја потпишале и ратификувале 
Конвенцијата (меѓу кои е и Република 
Македонија) треба активно да работат 
на обезбедување на ова право. Тоа значи 
дека државата треба да го поттикнува 
остварувањето на правото на синдикално 
организирање на лицата со хендикеп, како и 
да го промовира истото.

Покрај оваа нормативна активност во 
рамките на Обединетите нации34 среќаваме 
уште неколку акти на регионално ниво во 
рамките на Советот на Европа и Европската 
Унија. 

4.2. Европски нормативни 
стандарди за заштита на лицата со 

хендикеп во трудот
Во рамките на СОЕ се донесени неколку 

акти кои имаат за цел широка општествена 
интеграција на лицата со хендикеп, нивна 
заштита, забрана за дискриминација и 
афирмативни мерки за нејзино спроведување. 
Такви се Резолуцијата АП(95) 3 за повелба 
за стручна процена на лицата со хендикеп; 
Резолуцијата РесАП (2001) 3 кон целосно 
граѓанство на лицата со хендикеп преку 
интегративни нови технологии; Препораката 
1592 (2003) 1 кон целосно општествено 
вклучување на лицата со хендикеп; 
Препораката бр. П (92) 6 за кохерентна 
политика за лицата со хендикеп, како и 
други35.

Во Резолуцијата бр. 3 од 2001 година 
среќаваме одредби кои предвидуваат 
стимулативни мерки и промовираат активни 
политики за вработувањето на лицата со 
хендикеп и задржување на вработувањето 
преку нови технологии. Новите технологии 
треба да се однесуваат во насока на 
приспособување на работното место, пристап 
кон обука, флексибилни работни односи, како 
што е на пример работа од дома, соодветна 
опрема и пристапни инфраструктури. Тоа 
се мерки во насока на создавање соодветни 
услови за вработување и работа. Овој акт 
има за цел да го зголеми вработувањето 
на лицата со хендикеп кои се на врвот на 
листата на невработени во Европа преку 
новите технологии кои повеќе се потпираат 
на информатички способности и прецизност 
во електронските вештини и информациска 
технологија, отколку на физичката сила36.

Препораката бр. 6 упатува на водење 
кохерентна политика во областа на 
вработувањето која ќе подразбира 
афирмативни акции за вработување на лицата 
со хендикеп во редовна работна средина, а 
во спротивно, во т.н. заштитно вработување. 
Се истакнуваат добрите страни на работата 
од дома или надвор (други локации) кои 
би можеле да бидат прифатливо решение 
за лицата со хендикеп. Оваа Препорака, 
како што кажува и нејзиниот назив, 
препорачува стратегија за вработување и 
интегрирање на лицата со хендикеп, притоа 

32Повеќе кај: Lucas Erika, Adjusting to disability rules, Professional Manager Magazine, Vol. 13, Is. 5, 2004.

33Стојкова Жанета, Од идеја до реалност: Сеопфатна и интегрална меѓународна конвенција за заштита и 
унапредување на правата и достоинството на лицата со хендикеп, Јустиција, Скопје, 2005, стр. 64.
34Во рамките на ООН, дискриминацијата, односно нејзината забрана, се третира и од Повелбата на ОН; 
Универзалната декларација за човекови права; Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права; 
Конвенцијата за елиминирање на сите форми на расна дискриминација; Конвенцијата за елиминирање на сите 
форми на дискриминација на жената и др. Во оваа пригода овие акти не се поле на наш продлабочен интерес 
со оглед на нивната содржина.
35Види: Збирка на документи на Советот на Европа кои се однесуваат на хендикепот, Скопје, стр. 3.
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забранувајќи ги сите дискриминаторски 
акции, а промовирајќи дополнителни мерки 
кои ќе значат максимална ефикасност 
во вработувањето, финансиска помош и 
стручното оспособување и дооспособување 
на лицата со хендикеп37. 

Најзначаен правен акт на Европската 
Унија околу забраната за дискриминација 
и вработувањето на лицата со хендикеп 
несомнено претставува Директивата 
2000/78ЕЗ за која претходно говоревме. 
Покрај овој акт и Препораката 86/379 
ЕЕЗ, во Унијата за заштита на лицата со 
хендикеп се донесени уште неколку акти 
кои ја забрануваат дискриминацијата, а 
се однесуваат и на други полиња освен на 
трудот и работниот однос. 

Меѓу бројните акти би ги издвоиле е 
Резолуцијата на Советот за поттикнување 
на вработувањето и социјална интеграција 
на лицата со хендикеп од 2003 година38. 
Оваа Резолуција ја промовира целосната 
интеграција и партиципација на лицата со 
хендикеп во сите сфери на општествено 
живеење, признавајќи дека тие имаат исти 
права како и другите граѓани39. Во актот е 
наведено дека вклучувањето на прашањата 
од областа на хендикепот при изработка 
на националните планови на земјите-
членки поврзани со социјалните прашања и 
сиромаштијата, како и посветување посебно 
внимание на прашања во врска со жените со 
хендикеп треба да биде на идната национална 
нормативна агенда40. Резолуцијата ги 
повикува земјите - членки, Комисијата и 
социјалните партнери да вложат напори за 

остранување на бариерите кон интеграција и 
учество на лицата со хендикеп на пазарот на 
труд преку спроведување мерки за еднаков 
третман и подобрување на интеграцијата и 
нивно учество на сите нивоа во образовниот 
и системот на оспособување41. Овие мерки 
ја исклучуваат дискриминацијата на лицата 
со хендикеп во однос на пристапноста на 
работните места. Тоа значи дека работното 
место треба да се приспособи согласно 
потребите и можностите на лицата со 
хендикеп. 

На линија на забрана за дискриминација 
беше и Директивата 76/207ЕЕЗ за еднаков 
третман која беше заменета со Директивата 
2002/73ЕЗ42. Новата Директива е основна 
директива за еднаквост која забранува 
дискриминација по неколку основи 
меѓу кои и за хендикепот. Директивата 
предвидува дека работодавачите во однос 
на лицата со хендикеп треба да се воздржат 
од дискриминација во работниот однос, 
како и да овозможат соодветни услови и 
сместување на работното место и еднаков 
третман. Во однос на професионалната 
интеграција на лицата со хендикеп се донесе 
заедничката Декларација од 1999 година 
во која се вели дека дискриминацијата врз 
основа на причини кои не се релевантни за 
вршењето на работните задачи е социјално 
неприфатлива и економски неоправдана. 
Секако се мислеше на хендикепот. Во врска 
со вработувањето на лицата со хендикеп 
најнапред се донесе Препораката 86/379ЕЕЗ43  
која, секако, не беше обврзувачка за земјите-
членки. Со оваа препорака се афирмираа 

начините на создавање работни места, 
специјалните вработувања, професионалната 
рехабилитација и обуки и сл. 

Резолуцијата на Советот од 1996 за 
еднаквите можности за вработување 
на лицата со хендикеп44 предвиде да се 
стави посебен акцент на промовирањето 
на можностите за вработување при 
националните политики на земјите-
членки, а во координација со социјалните 
партнери и невладиниот сектор. Еднаквите 
можности за вработување се остваруваат 
преку приспособување на работното место, 
развивање на квалификациите и вештините 
потребни за работа, пристапот кон службите 
за вработување, пристапот кон новите 
информациски технологии со што прилично 
потсетува на Резолуцијата бр. 3 од 2001 
година на Советот на Европа.

Во рамките на Унијата се донесени 
уште бројни акти кои ја забрануваат 
дискриминацијата на лицата со хендикеп и 
предвидуваат соодветни права за социјално 
и професионално интегрирање на овие лица. 
Во оваа пригода би подвлекле дека Повелбата 
за основните права на Европската Унија од 
2000 година  (усвоена во Ница)45 забранува 
дискриминација врз основа на хендикепот 
што е еден степен поголема заштита од онаа 
што е предвидена со членот 14 на Договорот 
од Амстердам. Покрај овие, се донесоа акти 
во однос на забраната за дискриминација за 
пристапот кон информатичките технологии, 
насилството врз лицата со хендикеп, 
пристапот во областа на културата, за 

интеграција на децата и младите со хендикеп 
во постојаниот образовен систем, признавање 
на картите за паркирање, еднакви можности 
за образование на учениците и студентите со 
хендикеп и слично46.

Со овој нормативен систем во Унијата 
се прави обид да се заокружи заштитата на 
лицата со хендикеп од дискриминација и 
особено од дискриминација во работниот 
однос и вработувањето. Полека, но сигурно 
во Европската Унија се сфаќа значењето и 
улогата што ја имаа недискриминациската 
заштита на лицата со хендикеп и 
афирмативните мерки и акции што треба да 
се преземат за целосно интегрирање на овие 
лица. Актите во однос на вработувањето и 
безбедноста на здравјето со актите донесени 
врз основа на недискриминациската агенда 
треба да ги гледаме како нераздвојна 
целина, а тоа е особено видливо во делот на 
создавање соодветни услови за вработување 
и соодветно сместување во рамките на 
работниот однос.

Имајќи ги во предвид сите аспекти на 
заштита на дискриминација на лицата 
со хендикеп, особено низ гледиштето 
на работните односи и вработувањето, 
несомнено е дека оваа заштита, односно 
практична реализација на истата може и 
треба да се остварува преку синдикалните 
организации. Самата заштита на лицата со 
хендикеп во рамките на трудот е основно 
човеково и социјално право, па оттука 
ставањето на дневен ред на правата од 
работен однос на лицата со хендикеп пред 

36Ибид, стр. 24.
37Види: Глава VII, A coherent policy for the rehabilitation of the people with disaibilites, Strasburg, 1992, str. 74-77. 
38[2003] OJ C175/1.
39Стојкова Жанета, Меѓународни норми и стандарди за лицата со хендикеп: компаративна анализа, 
Јустицијана, Скопје, 2004, стр. 113. 
40Ибид.

41Вотсон Ф., Социјално право и закон за работни односи во ЕУ – политика и практика на проширена Европа, 
Скопје, 2009, стр. 112.
42[2002] OJ L303.
43Препорака на Советот 86/379 [1986] OJ L225/43.
44Резолуција на Советот за еднакво вработување на лицата со хендикеп [1996] OJ C 12/1.
45[2000] OJ L303.
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синдикатите и остварување на синдикална 
заштита е на линија на Конвенцијата, како 
и европските стандарди. Нема дилема дека 
заштитата од дискриминација во работниот 
однос полесно, побрзо и ефикасно може да 
се оствари преку синдикатите, односно со 
наметнување на силата на синдикализмот 
во рамките на социјалниот дијалог на 
национално ниво, при донесување на закони, 
како и на секторско ниво при донесување на 
колективни договори. 

4.3. Синдикализмот и 
соодветните услови за вработување 
и работа – разумно приспособување 

(reasonable accommodation)
Кога зборуваме за разумното синдикалното 

организирање на лицата со хендикеп не 
може, а да не се навратиме на правото на 
соодветни услови за вработување и работа, 
како основно право кое треба да се штити и 
промовира токму преку синдикатите. Сепак, 
се чини дека во рамките на постоечките 
синдикати во Македонија не само што не се 
штити и промовира ова право, туку и ретко 
се познава неговата содржина и значење. 
Со оглед на тоа потребно е да се напомене 
нешто повеќе и за овој аспект на синдикална 
заштита, објаснувајќи за самата содржина на 
правото на разумно прилагодување.

Во претходно разгледуваните акти 
неколку пати го сретнавме прашањето 
на создавање соодветни услови за 
вработување и работење кои подразбираат 
приспособување и достапност на работните 
места за лицата со хендикеп. Тоа е очекувано 
бидејќи доколку соодветните услови за 
лицата со хендикеп не се интегрирани во 
политиките и во планирањето поврзано 

со превозот, физичката инфраструктура и 
образовниот систем, тие често се исклучени 
од можностите за вработување. 

          Условите за разумното приспособување 
во контекст на вработувањето се прифатени 
во различни делови на светот, но ќе бидат 
нови за голем број држави. Со оглед на 
тоа и работодавачите и работниците ќе 
имаат потреба од помош и објаснувања во 
утврдувањето какво разумно приспособување 
е потребно. За таа цел во Конвенцијата за 
правата на лицата со хендикеп на ООН е 
опфатено разумното приспособување и 
условите што се потребни за него.

Уште во членот 2 на Конвенцијата 
е дефинирано што е тоа разумно 
приспособување при што се вели дека тоа: „...
значи неопходна и соодветна модификација 
и приспособување не предизвикувајќи 
непропорционален и несоодветен товар, 
доколку е неопходно во одреден случај, за да 
им се обезбеди на лицата со хендикеп да ги 
уживаат или остваруваат човековите права 
и основните слободи на еднаква основа 
со другите“. Ова претставува дефиниција 
која го опфаќа општиот систем на разумно 
приспособување во сите сфери на живеење на 
лицата со хендикеп. Следствено на тоа треба 
да разликуваме разумно приспособување 
кое се однесува на сите сфери на живеење 
и разумно приспособување во трудот 
и вработувањето како посебен тип на 
приспособување. Оваа поделба на општ и 
на посебен вид приспособување треба да 
се земе условно бидејќи приспособувањето 
на работното место и работната средина е 
директно поврзано со приспособувањето, 
на пример, во образованието, превозот, 
архитектонскиот пристап и слично. 

46Сите акти донесени во рамките на Европската Унија, а посочени во овој дел од трудот се достапни на: http://
europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_1640.html

Конвенцијата го признава фактот 
дека оневозможувањето на разумното 
приспособување претставува дискрими-
нација врз основа на хендикепот. Одбивањето 
да се преземе разумно приспособување се 
смета за чин на дискриминација47. Според 
дефиницијата, разумното приспособување 
подразбира задача за приспособување на 
начинот на остварување на потребите на 
лицата со хендикеп во сите сфери, а со 
тоа и во работниот однос. Тоа би значело 
разумни корекции, адаптации или мерки 
или ефективни и соодветни модификации на 
работната средина, но и повеќе од тоа. Да му се 
овозможи на лицето разумно приспособување 
значи, на пример, да се приспособи 
работното место и работното опкружување, 
системот на образование, капацитетите 
на здравствената заштита, транспортните 
услуги, со цел отстранување на бариерите 
што го оневозможуваат лицето со хендикеп 
да учествува во активностите од севкупно 
општествено значење, како и од областа на 
работните односи и вработувањето. Во случај 
на вработување, разумното приспособување 
најчесто значи физичка промена на условите 
за работа, набавка или модификација на 
опремата, обезбедување соодветна обука 
или надгледување, промена на стандардните 
работни часови или пренесување некои 
должности што произлегуваат од работното 
место на друго лице48.

Кога говориме за разумно приспособување 
при вработувањето, обврската за негово 
преземање треба да се презема и аплицира 
од случај до случај. Бидејќи различниот 
вид хендикеп различно влијае на можноста, 
односно неможноста за извршување на некоја 
работна задача, тогаш и приспособувањето 

ќе треба да се индивидуализира. Преку 
разумното приспособување се создаваат 
соодветни услови за вработување и соодветно 
работно место, што на крај резултира со 
соодветна работа за лицето со хендикеп. 

Широкиот опфат на разумното 
приспособување се огледа и надвор од 
работниот однос. Како што напоменавме, 
дури и ако некои работни места им се 
достапни на лицата со хендикеп, сепак тие 
може да се одвратат од конкурирањето и 
барањето работа. Така, на пример, ако немаат 
пристап до конкурсот за вработување или 
ако немаат соодветно образование или пак, 
пристапен превоз до и од работното место, 
сето тоа може да влијае обесхрабрувачки при 
барањето на работа. 

Овие принципи на разумно приспо-
собување се основа не само во рамките 
на ООН, туку и при Советот на Европа и 
Европската Унија. Како што може да се 
забележи, голем број акти донесени од 
Советот и Унијата се однесуваат токму на 
условите за разумно приспособување, иако 
не секогаш конкретно за работниот однос 
и вработувањето, туку за образованието, 
архитектонските бариери, со што самото 
вработување се прави пристапно. 

Во однос на вработувањето на лицата со 
хендикеп треба да го разликуваме разумното 
приспособување од одредени конкретни 
афирмативни дејствија кои имаат за цел да 
го зголемат вработувањето на лицата со 
хендикеп, пред сè, во квантитативна смисла. 
Најистакната таква мерка е постоење 
квота за вработување на лица со хендикеп. 
Тие претставуваат промоција на еднакви 
можности со цел надминување одредени 
структурални тешкотии што се однесуваат 

47Од исклученост до еднаквост..., оп.цит., стр. 60.

32 33



Синдикализмот и синдикалното организирање на 
лицата со хендикеп во Република Македонија

Синдикализмот и синдикалното организирање на 
лицата со хендикеп во Република Македонија

на точно определена група. Овие мерки се 
најчесто привремени и траат најчесто до 
надминувањето на структурниот проблем (на 
пр., невработеноста на лицата со хендикеп). 
За разлика од нив, разумното приспособување 
значи пресретнување на поединечните 
потреби на лицето со хендикеп во сферата 
на трудот или пак, во која било друга 
општествена сфера. Вакви афирмативни 
мерки во регионот на Југоисточна Европа 
среќаваме во Србија при вработувањето на 
лицата со хендикеп.

Би можеле да кажеме дека разумното 
приспособување (reasonable accommodation) 
претставува „модус вивенди“ на концептот 
на еднаквоста на лицата со хендикеп во 
трудот и основа на можноста овие лица да 
се вработуваат и да работат. Но, не само 
тоа, туку преку разумното приспособување 
во делот на работните односи се штити 

здравјето на лицата со хендикеп. Ова е многу 
важно бидејќи дури и да имаат можност да 
работат без посебни приспособувања на 
работното место, сосема друго прашање е 
дали таквите услови нема да им наштетат на 
здравјето. На крајот, условите потребни за 
разумно приспособување треба да ги гледаме 
како дел од концептот за недискриминација 
на лицата со хендикеп во работниот однос и 
дел од посебната заштита при вработување. 
За оваа цел на таква основа се развива 
европскиот и меѓународниот нормативен 
систем, но и самата идеја за заштита на лицата 
со хендикеп. Секако оваа идеја треба да биде 
составен дел од синдикалното делување и 
заштита на лицата со хендикеп во работниот 
однос на национално ниво.

48Ибид.

НАЦИОНАЛНА 
НОРМАТИВНА РАМКА

Националната нормативна рамка за лицата со хендикеп може да ја анализираме 
од два основни погледа. Најнапред во смисла на законски одредби кои се однесуваат 
на вработување на лицата со хендикеп и правата од работен однос, но и од страна на 
законските одредби за нивното синдикално организирање.

5.1. Вработување и заштита на 
лицата со хендикеп во работен 

однос
Заштитата на оваа категорија вработени, 

според македонскиот правен систем, ужива 
бивалентно уредување и тоа со Законот за 
работни односи, а особено со Законот за 
вработување лицата со хендикеп49.

Законот за работни односи посебната 
заштита ја уредува начелно и општо со два 
члена во делот на посебната заштита и еден 
член во делот на годишниот одмор. Оваа 
заштита во ЗРО претрпе значајни измени 
во 2008 година50, па така посебната заштита 
се однесува само на лицата со хендикеп со 
право на професионална рехабилитација51. 
Во првично донесениот законски текст 
заштитата се однесуваше на лицата со 
хендикеп без посебно прецизирање, што 
значи на сите лица со хендикеп. Според ЗРО, 

работодавачот треба да обезбеди посебна 
заштита на лицата со хендикеп при самото 
вработување, во нивното оспособување 
или преоспособување (член 177). Значи, 
посебната заштита се однесува во текот на 
целиот работен циклус, од вработувањето па 
сè до евентуалното распоредување на друго 
работно место согласно рехабилитацијата. 
Инаку, заштитата при вработувањето е 
уредена со посебниот погоре споменат закон, 
додека правата по основ на рехабилитација 
се дел од ЗПИО. 

Промените од 2008 во ЗРО значително 
го опфатија членот 178. Така, доколку на 
работникот, кој е инвалид на трудот, му се 
констатира неспособност за работа, тој треба 
да се рехабилитира и да се распореди на работа 
со полно работно време според прописите 
на Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување (став 1). Ова значи дека овде 
постојат две права и тоа: правото работникот 

49Службен весник на РМ, бр. 44/2000; измен. и дополн.
50Службен весник на РМ, бр. 106/08.
51Професионалната рехабилитација во моментов е централна точка околу која се гради целиот концепт на 
заштита при работа за лицата со хендикеп согласно ЗРО и ЗПИО. Види: Старова Г., Трудово право Просветно 
дело, Скопје, 2009, стр. 294-295.
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да се рехабилитира професионално и да 
се распореди на друга работа согласно 
(преостанатата) работната способност. 
Проблематично е само решението со полно 
работно време. Ова треба да се толкува 
од аспект на тоа што ЗПИО предвидува и 
работа со половина од работното време кое 
се смета како полно. Во спротивно, доколку 
се мисли на полното работно време од 40 
часа седмично, тогаш можно е работникот да 
не може да ја извршува таквата работа за тоа 
време. 

Следно право според овој член е работникот 
да се премести на друга соодветна работа 
доколку му се заканува непосредна опасност 
од настапување на хендикепот (став 2). При 
користење на ова право, битни се неколку 
моменти. Најнапред, друга соодветна работа 
треба да биде онаа работа која одговара на 
неговото образование и способност. Ова 
произлегува од ставот 3 на овој член. Од друга 
страна, непосредна опасност од настанување 
на хендикепот се смета тогаш кога се 
преземени сите потребни мерки на заштита 
при работа, а сепак постои нарушување на 
здравјето на работникот (став 3). Сето ова 
се утврдува со наод на Комисијата за оцена 
на работна способност при фондот за ПИО 
(став 4). 

Од изложеното се гледа дека ЗРО прилично 
воздржано ги пропишува правата за посебна 
заштита на лицата со хендикеп. Тие денес се 
однесуваат, пред сè, на упатување на други 
посебни закони кои подетално регулираат 
некои од прашањата на посебна заштита 
на здравјето и безбедноста при работа за 
оваа категорија вработени. Од друга страна, 
пак, поради специфичноста на овие лица, 
посебната заштита не се однесува само во 
текот на работниот однос, туку и во постапката 
за вработување за што подолу подетално ќе 
говориме. Според ова, имаме три ситуации 

на заштита на правата. Првата е при самото 
вработување, втората е за вработените лица 
со хендикеп во рамките на самиот работен 
однос, а третата можна ситуација на заштита 
се однесува на работниците кои во текот 
на работата станале лица со хендикеп – 
инвалиди на трудот. 

Последното прашање што конкретно го 
уредува ЗРО е веќе познатата одредба за 
продолжување на годишниот одмор за три 
работни дена на работниците со хендикеп, 
како и на работник со најмалку 60% телесно 
оштетување (член 137). Оваа поволност 
е добра за овие работници, но сепак оваа 
категорија вработени, со оглед на нивниот 
физички недостаток поради кој вложуваат 
дополнителен напор при работата, ова 
продолжување на годишниот одмор би 
можело да се зголеми повеќе, на пример, 
како кај малолетниците, до 7 работни дена.

Законот за вработување на лица со хендикеп 
(ЗВИЛ) се однесува на невработените лица 
со хендикеп, како и на инвалидите на трудот. 
Притоа Законот предвидува мерки и услови 
за вработување на овие лица во смисла на 
погодности, пред сè, за работодавачот од 
фискален карактер, како и мерки за работно 
оспособување за потребите на работодавачот 
и лицето со хендикеп. Во ЗВИЛ, исто така, но 
во помал обем, се предвидуваат и условите 
за работа на лицата со хендикеп во рамките 
на работниот однос.

Законот ги предвидува посебните услови 
за вработување и работење на лицата со 
хендикеп и инвалидите на трудот (член 1) 
притоа определувајќи ги сите можни области 
каде што се вработуваат овие лица, како во 
стопанството, така и во државниот и јавниот 
сектор. Новина е тоа што Законот предвидува 
можност за формирање заштитни друштва 
кои вработуваат лица со хендикеп. Со тоа 

овој Закон се доближува до правилата што 
се предвидени со европското комунитарно 
право. 

Целта на овој Закон е преку разни 
погодности да се стимулира, пред сè, 
вработувањето на овие лица, како и делумно 
да се определат правата што ги имаат овие 
лица во работниот однос. Со тоа овој акт 
претставува пример за нормативно решение 
преку кој се остварува посебната заштита на 
овие лица и е дел од екстензивното сфаќање 
за заштитата на лицата со хендикеп. Ова е 
така затоа што се однесува на постапката 
и условите за вработување, а не само за 
правата внатре, во работниот однос. Преку 
мерките на фискалните погодности за 
работодавачот од типот на ослободување 
од персонален данок, придонеси за плата 
и давање неповратни средства, всушност, 
посебната заштита екстерно ги штити овие 
лица правејќи ги конкурентни на пазарот 
на трудот. Во македонското законодавство 
само кај овие категории на лица среќаваме 
вакви мерки кои се логични и пожелни во 
смисла на поширока социјална инклузија и 
демаргинализација во општеството. А, каде 
и како тоа подобро може да се направи ако не 
токму преку работниот однос и трудот? Оваа 
нормативна ситуација не е типична само за 
Македонија, туку и во европските искуства 
се присутни вакви екстерни заштитни норми 
кои, пред сè, се однесуваат на погодности 
при вработувањето. 

Во оваа пригода сме должни да 
споменеме дека ЗВИЛ го уредува, пред сè, 
вработувањето на лицата со хендикеп кои 
не се вработени или инвалидите на трудот 
кои не се вработени, додека пак Законот 
за пензиско и инвалидско осигурување 
предвидува бројни права и решенија за веќе 
вработените лица кои стануваат инвалиди на 
трудот, за што подоцна ќе стане повеќе збор.

Законот за вработување на лицата со 
хендикеп определува кои се тие лица во 
членот 2, а истото се докажува со наод од 
комисијата при фондот за ПИО. Меѓу правата 
што се предвидени во Законот е и обврската 
работодавачот да обезбеди соодветни услови, 
општи и посебни, кога се вработува лице со 
хендикеп за да може да работи на работното 
место, а кое од друга страна, не може да се 
премести од едно на друго работно место 
ако тие услови не се исполнети (член 5). 
Во ЗВИЛ е предвидено и правото на плата 
(член 6) за кое сметаме дека е непотребно 
бидејќи истото е предвидено согласно ЗРО, 
а ЗВИЛ претставува lex specialis во однос на 
него. Со ЗВИЛ не се воспоставува посебен 
режим за вработување надвор од ЗРО и не 
се доведува во прашање унификацијата на 
работниот однос, па околу тоа не треба да 
имаме дилеми. Работодавачот, исто така, 
е должен да обезбеди соодветни услови за 
работа на лицето со хендикеп и адаптација 
и опремување на работното место соодветно 
на работните способности на лицето со 
хендикеп (член 7 и 8).

Како што веќе напомнавме, Законот 
предвидува фискални олеснувања и 
ослободување од плаќање придонеси на 
плата за овие лица од страна на работодавачот, 
а истите пак се исплаќаат од буџетот на 
РМ (член 9). Покрај ова, предвидени се 
финансиски погодности од Посебниот 
фонд со цел подобрување на условите за 
вработување, но и при работењето на овие 
лица (член 19 до 23). Во врска со заштитата 
на здравјето и безбедноста при работа, ЗВИЛ 
предвидува доделување неповратни средства 
за адаптација и опремување на работното 
место со цел што поуспешно и побезбедно 
извршување на работните задачи од страна 
на работникот лицето со хендикеп. Во таа 
смисла се предвидени постапката и условите 
за доделување на овие средства.
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Законот за вработување на лица со 
хендикеп содржи одредби за работното 
оспособување без притоа да навлегува 
подетално во нивното уредување, туку 
само упатува кој го врши оспособувањето. 
Така, за вработени лица со хендикеп, тоа е 
работодавачот, а за невработени, Агенцијата 
за вработување (член 14). Што опфаќа 
програмата за оспособување, не е наведено 
во Законот, туку е оставено тоа да го уреди 
Агенцијата со посебен акт (став 4).

На крајот, предвидени се одредби за 
вршење надзор на примената на овој Закон при 
што главната улога ја има Министерството за 
труд преку инспекцијата на трудот (член 24), 
како и прекршочни одредби. 

Покрај овој нормативен систем на 
заштита, во април 2010 година во Република 
Македонија се донесе и Законот за спречување 
и заштита од дискриминација52  каде што, 
меѓу другите, се штитат и лицата со хендикеп 
од повеќе основи на дискриминација во 
работата и работниот однос (член 4).

Од досега кажаното може да се заклучи 
дека заштитата на лицата со хендикеп во 
однос на посебната заштита на здравјето и 
безбедноста при работа уживаат посложена 
заштита и тоа со Законот за работни односи, 
Законот за вработување на лица со хендикеп 
и Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување. Затоа сметаме дека овој 
систем на заштита е соодветен и добар во 
однос на нормативната структура при што 
се овозможува посебна заштита во полн 
обем. Од друга страна, сметаме дека во 
ЗРО е потребно содржинско дополнување 

на некои права во однос на заштитата на 
лицата со хендикеп пред сè, од аспект на 
нивно прераспоредување на други работни 
места. Во ЗВИЛ, исто така, се потребни 
дополнувања од аспект на проширување 
во уредувањето на конкретните права при 
работен однос, а не само на погодностите 
при вработувањето53.

Прашањето на заштита на лицата 
и работниците со хендикеп и покрај 
ваквата нормативна рамка, не е доволно 
актуализирано во македонското општество. 
Овие лица сè уште не се излезени од 
неговите маргини и претставуваат граѓани 
кои тешко ги остваруваат своите права. Тоа 
се пресликува и во работните односи каде 
што постојат големи злоупотреби при самото 
вработување, но и при користење на правата 
од работен однос на овие лица. Посебно се 
злоупотребува правото на плата со тоа што 
не им се исплаќа полниот износ на платата 
на овие вработени. Злоупотреби има и при 
користењето на финансиските погодности 
кога работодавачот треба да ги вработи лицата 
со хендикеп најмалку три години за да може 
да ги користи тие финансиски олеснувања, 
но во праксата се случува и порано да се даде 
отказ или работникот воопшто да не доаѓа на 
работа. Сето ова укажува непостоење на свест 
која ќе значи еднаков третман и социјално 
вклучување на овие граѓани. Сметаме дека 
токму заштитното трудово законодавство, 
како досега, така и во иднина, треба да ја има 
главната и водечка улога во остварувањето 
на овој идеал.

5.2. Право на синдикално 
организирање

Правото на синдикално организирање 
е содржано во членот 37 на Уставот на 
Република Македонија54. Со тоа, правото на 
синдикално организирање и делување стана 
уставно право, кое во трудовите односи е 
издигнато на ниво на основно начело. 

Согласно Законот за работните односи 
правото на синдикално организирање е 
опфатено и разработено во голема мера. 
Самиот законски концепт, синдикалното 
организирање го одвојува и го става во 
посебна XVIII глава, заедно со системот на 
организирање на работодавачите. Законските 
одредби имаат за цел да го регулираат и 
олеснат синдикалното организирање и 
делување во земјата. Покрај тоа законските 
одредби пружат заштита на синдикалните 
членови и синдикалните претставници од 
антисиндикална дискриминација и делување, 
се гарантира имотот на синдикатите, како 
и поттикнување на социјалниот дијалог, 
односно системот на индустриски односи и 
социјално партнерство.

Основањето на синдикатите е основно 
социјално право предвидено согласно 
членот 184 од ЗРО. Покрај ова воспоставен 
е концептот на независност и самостојност, 
како при основањето, така и при делувањето 
на синдикатите. Согласно ставот 2 на 
членот 184 основна и главна цел за 
која постојат синдикатите е заштитата, 
односно застапувањето и претставувањето 
(промоција), како и унапредувањето на 
индивидуалните или колективните интереси 
на вработените. Тоа е организација на 
работниците каде членувањето е секогаш 
на доброволна основа, согласно членот 

185. Согласно законски поставените цели 
произлегува дека синдикатите единствено 
се формираат за заштита на правата на 
вработените, како индивидуално, така и 
колективните трудови права (синдикално 
организирање, колективно преговарање, 
штрајк), но без притоа да се навлегува 
во поединечности за типот и видот на 
синдикати, и основата на синдикално 
здружување. Исто така е предвидена можност 
за синдикално делување на повисоки нивоа, 
односно здружување на синдикати. Согласно 
измените на членот 189 од ЗРО правен 
субјективитет имаат само синдикатите на 
повисоките нивоа, додека синдикатите 
на ниво на работодавач (компанија или 
орган) правниот субјективитет го црпат 
од повисокиот синдикат – гранката. Оваа 
актуелна состојба создаде голем број на 
проблеми во практиката иако неспорно е 
дека ги зајакна позициите на гранските 
синдикати. 

Постапката за упис на синдикатите со 
оглед на измените на членот 189 од ЗРО 
исто така се искомплицира и во голема мера 
е нејасна, но исто така и се сведува на веќе 
воспоставена пракса која својот легитимитет 
не го црпи од правната норма, туку е еден вид 
на правен обичај. Имено, станува збор при 
формирање на нова синдикална подружница 
на ниво на работодавач, нејзиното формирање 
зависи од тоа дали синдикатот на гранка ќе 
ги прифати, односно прими, а потоа гранката 
треба да поднесе барање до Министерството 
за труд и социјална политика, кое пак 
барање потоа МТСП го проследува за упис 
до Централниот регистар на Република 
Македонија. Согласно членовите 191, 192 
и 193 не е сосема јасно и предвидено како 52Службен весник на РМ, бр. 50/10.

53Кон крајот на 2014 година и првата половина од 2015 година од страна на Министерството за труд и 
социјална политика, невладините организации на лицата со хендикеп, како и од пошироката општествена  и 
научна јавност се поведе иницијатива за донесување нов закон за вработување на лицата со хендикеп кој го 
предвидуваше квотниот систем како начин на вработување, а покрај тоа се предвидуваа и голем број права и 
погодности при вработување на лицата со хендикеп. Оваа законска иницијатива до ноември 2016 година не 
беше реализирана, пред сè, поради негативниот став на работодавачите. 

54Службен весник на РМ. бр. 52/91.
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тече постапката за упис или промена на 
подружница во синдикална гранка, односно 
која е улогата на Министерството за труд 
и социјална политика во целата постапка. 
Од друга страна ваквата постапка отвара 
можност за голем број на злоупотреби 
во смисла да се ограничува или спречува 
функционирањето на синдикалните 
организации на ниво на работодавач, што 
беше нотирано како проблем и во извештајот 
на Меѓународната организација на трудот од 
2015 година.

Имајќи ги во предвид овие факти, може 
да се каже дека синдикалното организирање 
во земјата покрај структурните предизвици 
има и објективни правни недоречености кои 
отвораат простор за одредени нејасности 
и злоупотреби. Дотолку повеќе што може 
да одат на линија на ограничување на 
правото на синдикално организирање и 
делување. Но, сепак, законските одредби не 
прават разлика во однос на тоа по кој основ 
вработените може да се организираат, што 
оди во прилог на тоа дека лицата со хендикеп 
имаат право и можност да создаваат свои 
посебни синдикални организации кои ќе 
ги штитат нивните економски, социјални и 
други поединечни и колективни интереси 
кои произлегуваат од работниот однос. Овој 
вид на синдикално организирање досега не е 
присутен во земјата, ниту пак се формирани 
„специјализирани“ синдикати кои опфаќаат 
одредена категорија вработени. Тоа се 
должи на неколку причини. Најнапред, 
македонското синдикално движење е 
прилично дисперзирано и поделено, како во 
рамките на посебните синдикални централи, 
така и меѓу нив. Од друга страна сé уште 
не постои доволно активно членство кое ја 
препознава потребата за посебно синдикално 

организирање по одредена основа. Понатаму, 
иако постои законска можност, односно 
нема правна пречка, сепак постои став 
дека синдикализмот треба да почива на 
основата на солидарност, обединување и 
заедништво, па создавањето на одредени 
посебни, „специјализирани“ синдикати се 
сфаќа како дополнително расцепување на 
синдикалното ткиво. На крај, не постои 
доволна информираност, ниту пак свесност 
за потребата и можностите кои се отвораат 
со овој тип на синдикално организирање. 

Заради сето ова не нé изненадува фактот 
што во синдикалната палета во Македонија 
нема посебен синдикат за вработените лица 
со хендикеп, ниту пак се зборува за посебните 
права на лицата со хендикеп во трудот и при 
синдикалните активности. 

СИНДИКАЛНО 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 

ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

Синдикалното организирање на лицата со хендикеп може и треба да го гледаме 
низ призма на Меѓународните акти пред сé, Меѓународната конвенција за заштита и 
унапредување на правата на лицата со хендикеп, како и во рамките на македонските 
позитивни прописи.

Несомнено е дека правото на синдикално 
организирање на лицата со хендикеп е 
право кое е неотуѓиво и основно социјално 
право на сите вработени, а со тоа и на 
лицата со хендикеп. Ова право треба да 
го гледаме низ аспектот на вработувањето 
на лицата со хендикеп кое му претходи, 
како и задржувањето на вработувањето. 
Токму засновањето и зачувувањето на 
работниот однос на лицата со хендикеп 
е клучот за понатамошна изградба на 
системот на синдикално организирање како 
дел од колективните трудови и социјални 
права на оваа посебна група на вработени. 
Велиме посебна група, пред сé од аспект 
на уживање на поголеми и повеќе обемни 
права во однос на останатите вработени, но 
секако не од аспект на нивно одвојување и 
дискриминирање. 

Конвенцијата за заштита на лицата 
со хендикеп, актите на Меѓународната 
организација на трудот, Советот на Европа, 

како и Европската Унија упатуваат на 
заклучокот дека постои меѓународен 
систем на заштита кој што дава доволна 
рамка и јаснотија каде и кон што се 
движи меѓународната идеја за еднаквост, 
вработување и синдикално организирање 
на лицата со хендикеп во рамките на трудот. 
Остварувањето на индивидуалните права од 
работен однос на лицата со хендикеп најдобро 
може да се канализираат преку нивни 
струкови и професионални организации во 
вид на синдикати. 

Синдикатите не само што имаат можност 
да ги штитат правата од работниот однос на 
веќе вработените, туку можат да помогнат 
и во рамките на промоција на адекватен 
национален нормативен систем за полесно 
вработување и разумно прилагодување во 
земјата.

Законот за работните односи согласно 
неговите одредби не прави ниту една пречка 
во однос на синдикално организирање 
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на лицата со хендикеп. Напротив, 
законските одредби се на линија на 
еднакво остварување на ова право за сите 
вработени. Секако, во практика останува 
прашањето дали ќе се прифати системот 
на интегрирано синдикално организирање 
на лицата со хендикеп во рамките на веќе 
постоечките синдикално организации во 
земјата, или пак ќе се работи на системот 
на посебно синдикално организирање на 
лицата со хендикеп во рамките на посебни 
професионални организации на персонална 
(лична, субјективна) основа.

Првиот систем на интегриран синдикален 
пристап, кој веќе постои во земјата не 
успеа на вистински начин да ги препознае 
и заштити потребите на лицата со хендикеп 
во рамките на трудот, а уште помалку во 
однос на постапката за конкурирање за 
работни места и вработување. Во неговите 
рамки лицата со хендикеп се дел од општиот 
корпус на вработени, а заштитата на правата 
од работен однос е во рамките на општото 
делување на синдикатот како и за секој 
вработен. Овој пристап на синдикална 
заштита на лицата со хендикеп во работниот 
однос и надвор од него, заради одредени 
специфики на инвалидноста во трудот не 
успева да посвети посебно внимание и да 
ја увиди нужноста од поинакви синдикални 
акции за заштита на лицата со хендикеп 
во однос на останатите вработени. Тоа се 
должи токму на структурната поставеност 
на синдикатите, каде секој вработен е само 
вработен и член. Меѓутоа ако меѓународните 
акти, како и националното трудово 
законодавство предвидува посебни права и 
заштита на лицата со инвалидитет во трудот, 
тогаш колку повеќе синдикатите треба 
да ги препознаваат овие нивни членови и 
да развиваат посебна стратегија и агенда 

за заштита и промоција на правата на 
вработените лица со хендикеп. Ова особено 
од аспект на спречување на злоупотребите од 
страна на работодавачите, како и разбивање 
на стереотипите и стигматизацијата на 
лицата со хендикеп во работниот однос, а со 
тоа и во општеството.

Вториот пристап подразбира синдикално 
организирање на лица со хендикеп во 
посебни синдикални организации каде 
работниците со хендикеп ќе се обединуваат 
по две основи. Најнапред тоа секако ќе 
биде професионалната основа, односно 
трудот и работниот однос, а втора нишка 
на синдикално обединување ќе биде самиот 
хендикеп како субјективно (лично) својство 
на вработениот, кое може, но и не мора да 
влијае на работниот однос. Овој пристап 
отвора можност за реално и ефикасно 
препознавање на потребите на вработените 
лица со хендикеп и заштита на нивните права 
од работен однос.

ВИЗИЈА И ЦЕЛ

Основна визија е создавање на општество во кое хендикепот ќе биде една можност 
повеќе за давање на добар пример и инспирација. Тоа подразбира еднаков третман на 
лицата со хендикеп од сите општествени актери, а особено во однос на оние кои се во 
рамките на трудот имајќи ја во предвид важноста на интеграциската и инклузивната 
сила која што ја има трудот и работата воопшто.

Оваа цел може да се постигне преку 
адекватен третман на лицата со хендикеп во 
рамките на трудот кој подразбира работни 
односи без дискриминација, систем на 
вработување и задржување на вработувањето 
како и разумно прилагодување. За да се 
постигне целта постојат повеќе алатки, но 
секако базичен инструмент е синдикално 
организирање на лицата со хендикеп преку 
кое треба да се заштитат и промовираат 
правата на лицата со хендикеп во работниот 
однос но, и во постапката за вработување. 
Целта е синдикатите да помогнат во 
рамките на социјалниот дијалог работејќи 
партнерски со владата за создавање на 
соодветна и ефикасна законска рамка која 
ќе овозможи најдобар начин на остварување 
на правата од и во работен однос. Овие 
цели може да се постигнат преку одговорни 
синдикати кои се грижат за заштита и 
промоција на професионалните права на 
лицата со хендикеп, синдикати кои активно 

ќе работат на превенцијата од злоупотребите 
на работодавачите кон овие работници 
и ќе бидат амбасадори на еднаквоста и 
инклузивноста во трудот и општеството.
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НАСОКИ И ПРЕПОРАКИ 

Имајќи ги во предвид сознанијата добиени во рамките на оваа студија, а притоа стремејќи 
се кон остварување на визијата и целите поставени во истата, потребно е да се преземат 
одредени чекори за нивна реализација.

• потребно е да се донесе соодветна 
законска рамка во однос на правата 
за вработување и во работен однос 
на лицата со хендикеп, а која ќе ги 
одразува реалните потреби на лицата 
со хендикеп;

• потребно е да се постави на дневен ред 
прашањето на хендикепот во работниот 
однос кај веќе постоечките синдикати. 
Тоа подразбира информирање на 
синдикатите за правата кои што треба 
да ги штитат кај лицата со хендикеп, 
начинот и методите на заштита, 
како и запознавање со разумното 
прилагодување. Сепак, најнапред 
потребно е подетално запознавање со 
нормативната рамка и меѓународните 
стандарди кои се однесуваат на 
прашањето на хендикепот во трудот. 
За да се реализира оваа стратешка цел 
потребно е одржување на работилници, 
обуки и семинари, како и активно 
учество на меѓународни конференции 
и активност кои ја обработуваат оваа 
проблематика;

• во рамките на веќе постоечките 
синдикати потребно е постоење на 
посебно обучени лица кои детално 
ќе ги познаваат националните и 

меѓународните стандарди кои се 
однесуваат на вработените лица со 
хендикеп;

• потребно е да се работи на развивање 
и операционализација на идејата за 
синдикално организирање на лицата со 
хендикеп врз основа на професионална 
и персонална линија, односно 
издвојување на посебни синдикални 
организации кои ќе ги професионално 
ќе ги обединуваат лицата со хендикеп 
во работниот однос;

• треба да се размислува за заеднички 
координирани акции меѓу 
синдикатите, невладиниот сектор и 
државните институции за промоција и 
унапредување на правата на лицата со 
хендикеп кои се во работен однос;

• потребно е да се зголеми интензитетот 
на соработка помеѓу синдикатите и 
организациите на работодавачи во 
однос на вработувањето и правата од 
работен однос на лицата со хендикеп;

• потребно е подучување и информирање 
на работодавачите и нивните 
организации за поволностите при 
вработување на лицата со хендикеп, 
како и правата кои ги имаат овие лица.

Доколку овие препораки и насоки барем 
делумно се остварат или се стреми кон 
нивно остварување, би можеле да говориме 
за поместување на работите во позитивна 
насока во однос на остварување на правата 

од работен однос за лицата со хендикеп 
преку синдикатите и будење на синдикатите 
и синдикалното движење во насока на 
заштита и промоција на правата на лицата со 
хендикеп.
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                                  Пoлио Плус – движење против хендикеп  
             
Полио Плус е лидер, активен креатор и носител на суштинските промени за 
градење на светот како општество во кое сите лица со хендикеп учествуваат 
целосно, како еднакви граѓани.  
Полио Плус, потпирајќи се на индивидуалните вредности, како прилагодлива, 
истрајна и одржлива организација, а преку искористување на процесите и 
механизмите на посредната демократија, заедно со другите чинители, го 
промовира и наметнува пристапот за еднакви можности, кој обезбедува учество 
на лицата со хендикеп во главните општествени текови.
Полио Плус е граѓанска организација на лица со и без хендикеп која работи на 
суштинско поврзување и целосно остварување на основните човекови права и 
слободи на лицата со хендикеп. 
Нашата мисија е јакнење на самодовербата на лицата со хендикеп и креирање на 
општество со еднакви можности за сите. 
“Полио Плус не патува сам”. Нашата мисија ја остваруваме заедно со другите 
чинители во општеството

КОНТАКТ
ПОЛИО ПЛУС 
Тел / факс: ++ 389 2 2400 544
Адреса: Бул. Авној, бр. 64 локал 2, 1000 Скопје, Македонија
е-пошта: polioplus@polioplus.org.mk

                                     ЛиНК- Мостар  
                                          
Линк е сервисен центар и Асоцијација на претприемачи која има тенденција да 
биде двигатели на локалниот економски развој и преку здружението ги застапува 
интересите на претпријатијата и претприемачите и нуди квалификувани услуги. 
Линк ги поддржува постоечките и новите бизниси.

КОНТАКТ
Тел / факс: +387 36580-151
Адреса: Бул. Национална револуција, бр. 55, 88000 Мостар, Босна и Херцеговина
е-пошта: info@linkmostar.org




