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Резиме 

 Здружение за унапредување и заштита на правата на 

работниците Достоинствен Работник – Прилеп е формирано на 25 

мај 2015 година. Здружението е регистрирано во Централниот 

регистар на Република Македонија во службен регистар на 

здруженија и фондации согласно Законот за здруженија и 

фондации (Сл.весник на Република Македонија бр.52/10 и 135/11).  

Согласно Статутот на здружението Достоинствен Работник работи 

на следните цели и задачи:  

 Заштита и унапредување на работниците во согласност со 

законите и Уставот на Република Македонија; 

 Заштита и безбедност при работа во текстилната 

индустрија, земјоделието, трговијата и други дејности; 

 Идентификација и превенција од трудова експлоатација и 

заштита на жртви на трговија со луѓе; 

 Соработка со граѓански организации (НВО сектор), 

фондации и синдикати кои работат на заштита и 

унапредување на работничките права; 

 Заштита од мобинг и дискриминација на работниците; 

 Посебна заштита на младите работници, жените, 

повозрасните работници и пензионерите. 

Главната цел на здружението е да ги промовира, унапредува и да 

ги заштити правата на работниците согласно Програмата за работа 

2016-2018 и законските регулативи. Основната цел на здружение 

Достоинствен Работник е унапредување на можностите на жените 

и мажите за добивање пристојна и продуктивна работа во услови 

на слобода, еднаквост, сигурност и човечко достоинство. 

Активностите на здружението ќе се насочуваат кон унапредување 

на правата на работното место, поттикнување на 
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можностите за достоинствено вработување, подобрување на 

социјалната правда и зајакнување на социјалниот дијалог на 

национално и локално ниво. 

Потребно е синдикатите, медиумите и граѓанските организации да 

бидат повеќе присутни во јавноста и на тој начин да лобираат за 

поефикасни механизми за заштита на работниците и на жртвите на 

експлоатација на национално и локално ниво. 

Позицијата на здружението Достоинствен Работник и натаму 

останува како непартиско, непрофитно и демократско здружение 

во интерес на работниците во Република Македонија. 

 

Дозволете ми да се заблагодарам на членовите на Управниот 

одбор на Достоинствен Работник (Борче Јованоски, Лилјана 

Ѓорѓиоска, Жани Петанчески, Јулијана Аризанкоска и Жарко 

Ѓорѓиески) за нивната поддршка и значајна улога во развојот на 

организацијата преку нивната несебична заложба и посветеност во 

работата на Достоинствен Работник. Моја благодарност до 

волонтерите и активистите на Достоинствен Работник кои се 

соочија со многу предизвици во текот на изминатава година, но 

опстоија преку напорна работа на патот на развој на 

организацијата. И на крајот би сакал да се заблагодарам од името 

на Достоинствен Работник до донаторите и партнерите со кои 

соработувавме и кои ја поддржаа нашата работа, а на тој начин 

овозможија идеите да се реализираат. 

Со почит, 

Гоце Блажески 

Претседател 
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Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците 

Достоинствен Работник изразува благодарност за 

препознавањето на важноста на активностите и на заедничкото 

создавање на промени, до следните донатори и партнери: 

ДОНАТОРИ: 

 

Фондација отворено општество - 

Македонија 

 

Меѓународна организација на 

трудот - Будимпешта 

 

 

ПАРТНЕРИ: 

 

 

Македонска платформа против 

сиромаштија 
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1. Поддршка на програмските активности на здружението 

Здружението Достоинствен Работник – Прилеп во Програмата за 

работа за периодот од 2016 до 2018 година ќе го промовира 

демократскиот принцип почитувајќи ги основните начела на 

креирање методи и активности на праведно општество, 

реализирање на уставната и законската позиција на социјално – 

економските интереси на работниците, младите и жените, и 

нивните семејства. 

Своите насоки во идниот период, Здружение Достоинствен 

Работник ќе ги реализира согласно со Статутот и Програмата за 

работа во соработка со фондации, граѓански организации, 

институции, Меѓународна организација на трудот, трудов 

инспекторат, синдикати, организации на работодавачи, и други 

чинители за унапредување и заштита на правата на работниците. 

Програмските активности на здружение Достоинствен Работник во 

наредниот период ќе бидат фокусирани посебно во повеќе насоки: 

1. Промовирање на одржливи работни места и економски и 

социјален развој 

2. Промоција на социјалното партнерство на сите нивоа 

3. Правна регулатива и заштита и бесплатна правна помош 

4. Безбедност и здравје при работа 

5. Едукација и информираност 

6. Здружение Достоинствен Работник како современ фактор 

за граѓанско и синдикално движење 

 

Вкупниот износ на средствата потрошени за спроведување на 

активностите на здружение Достоинствен Работник во 2016 година 

е 255.100,00 денари, од страна на Фондација Отворено Општество 

Македонија и од Меѓународна организација на трудот. 
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2. Реализирани проекти и иницијативи во 2016 

2.1. Проект: „Идентификација и заштита на работниците од 

трудова експлоатација“ 

Донатор: Фондација Отворено 

Општество Македонија 

Износ на проектот: $3.785,00 

Временски период: 01.08.2016 – 

31.12.2016 

Опис на проектот: Подобрен 

капацитет за превенција, 

идентификација и упатување на 

случаи на трудова експлоатација. 

Проектот придонесе работниците да 

се запознаат и едуцираат за експлоатацијата на принудниот труд 

преку број на случаи кои се идентификувани како ризични или 

како жртви, број на случаи упатени до институциите и број на 

едуцирани информирани работници, синдикати и граѓански 

организации. Се воспостави тесна соработка помеѓу граѓанските 

организации, полиција, трудов инспекторат, организации на 

работодавачи, центри за социјална работа, локална самоуправа во 

случај на трудова експлоатација во локалната заедница. 

Општа цел: Воспоставување на механизам за информации, 

едукација и превенција на принудна работа меѓу работниците. 

 

Активности: Во реализацијата на проектот беа подготвени и 

поделени инфо материјали за принудна работа со цел трудова 

експлоатација кои беа дистрибуирани на различни канали и тоа 

преку теренска работа на мобилните тимови, трудовиот 
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инспекторат и во просториите на здружението во општина Прилеп 

и регионот. Претставници на здружението реализираа 

координативна средба со 

претставник на синдикатот 

(Сојуз на синдикатите на 

Македонија) Регионална 

канцеларија Прилеп со цел 

размена на информации, и 

помош на работниците во 

локалната заедница. 

Во рамките на проектот се организира едукативна работилница на 

тема “Вработувањето и трудовата експлоатација врз 

работниците од текстилната индустрија и земјоделството“. 

Предавач на работилницата беше Зоран Биковски. Целтта на 

работилницата беше да се зајакнат капацитетите на актерите во 

локалната заедница во 

елименирање на трудовата 

експлоатација и да им се 

обезбеди пристап до 

правда на работниците од 

текстилната индустрија и 

земјоделството. Исто така, 

се констатира дека е 

потребна поголема 

комуникација и мобилизација помеѓу граѓанскиот сектор и 

синдикатите преку заедничка кампања за застапување на 

интересите на работниците за целосна имплементација на 

законите од трудовото право. На истата тема во продолжение 

учество зедоа предавачите Билјана Дуковска од Македонска 

платформа против сиромаштија (МППС) и Тони Јовески, адвокат. 

Пред учесниците на работилницата ги потенцира 
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предизвиците и можностите на социјалното претприемништво, 

синдикално организирање и вработувањето на 

маргинализираните групи во локалната заедница. 

Проектниот тим како продукт на проектот издаде 

брошура/публикација на македонски и англиски јазик.  

Во проектот беа вклучени 

68 учесници од кои 35 

женски учесници (51,5%) и 

33 машки учесници (48,5%). 

Проектот беше 

презентиран пред 

медиумите радио Холидеј, 

портал Патоказ и 

неделниот весник Зенит.  

 

2.2. Иницијатива: “Достоинствен живот и работа на жената во 

земјоделскиот сектор“ 

Тип на иницијативата: 

Конференција 

 

Донатор: Меѓународна 

организација на трудот – 

Будимпешта 

 

Износ на иницијативата: €1.000,00 

 

Временски период: 01-31 октомври 2016 
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Опис на иницијативата: Женската популација често работи во 

неформалната економија, со мала или без никаква социјална 

заштита и висок степен на несигурност. Светот денес се соочува со 

“дефицит“ на достоинствена работа. Под ова се подразбира 

невработеноста и недоволната ангажираност, слаб квалитет и 

непродуктивни работни места, несигурна работа и несигурна 

плата, непочитување на правата и родова дискриминација. Исто 

така, и многу од работниците – мигранти се подложни на 

експлоатација, немаат право на глас и немаат адекватна заштита 

од загуба на примањата во случај на болест, неможност или 

старост. Да се зборува за пристојна работа во Македонија е многу 

проблематична задача. Високата стапка на невработеност во 

Македонија, најголема 

на европскиот континент, 

ги има срушено 

најелементарните 

стандарди на трудот, на 

чесната работа, на 

трудовото право и на 

пазарот на трудот. 

Доминацијата на газдите, понизноста на работниците, немоќта на 

државата, која замижува на сите злоупотреби само за да одржи 

привиден социјален мир – тоа се појави кои се повеќе правило 

отколку исклучок. Се потенцираше дека земјоделството е трет по 

големина индустриски сектор во бруто домашниот производ 

(БДП). Просечното учество на земјоделството во БДП во 

Македонија изнесува околу 11% во периодот 2005-2015 година.  

Предавачи на конференција беа проф.д-р Иле Цанев и доц.д-р 

Ромина Кабранова од Факултетот за земјоделски науки и храна – 

УКИМ Скопје и Љубица Џониќ, Координаторка на мрежата жени 

фармери при Федерација на фармери на Македонија. 



Здружение Достоинствен Работник 

 

Го
д

и
ш

е
н

 и
зв

еш
та

ј 2
0

16
  

11 
 

Постигнати резултати и заклучоци  

1.Активно вклучување и едукација на целната група кои се стекнаа 

со искуства и знаења од стручни кадри со кои би им го олесниле 

образовниот процес од интелектуален и социјален аспект во 

подобрување на достоинствен живот и работа во општеството. 

2.Недоволна ангажираност од страна на државните и локалните 

власти за теми од јавен интерес кои ги организираат граѓанските 

организации. 

3.Едукација на жени-фармери во нивните рурални средини од 

областа на заштитата при употреба на земјоделската 

механизација. 

4.Граѓанско или синдикално здружување на жени-фармери во 

Македонија и нивно вработување. 

5.Измени и дополнување на законските регулативи за подобар 

статус на жената во општеството со акцент во земјоделскиот 

сектор. 

На конференцијата учество зедоа 35 претставници од различни 

граѓански организации, синдикати и институции, од кои 15 женски 

учесници (43%) и 20 машки учесници (57%). Конференцијата беше 

покриена од страна на регионалното радио Холидеј и веб порталот 

Патоказ. 
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3 Соработка со граѓански организации, платформи и мрежи 

3.1 Во Штип се одржа Фестивалот за современа уметност 
POP UP AKTO 

Здружение Достоинствен Работник за прв пат зеде учество на 

единаесеттото издание на Фестивалот АКТО за современи 

уметности “POP UP AKTO“. Фестивалската програма вклучуваше 

едукативни работилници за деца, изложби, јавни дискусии, 

театарска претстава, музички настапи од различни групи, итн. 

Главен акцент на фестивалот беше ставен на работничките во 

текстилната индустрија во Штип, со цел промовирање и 

организирање на текстилните работнички во синдикална 

организација за подобрување на правата и интересите за подобар 

достоинствен живот. Фестивалот се одржа во деновите 21-22 

октомври 2016 година. Фестивалот беше организиран од страна на 

Здружение за култура и уметност – Факултет за работи што не се 

учат во соработка со здружението Тивкото Мнозинство, со 

поддршка од Агенцијата за меѓународен развој УСАИД. 
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3.2 Поддршка за слободно организирање на текстилните 

работници 

Здружение за унапредување и 

заштита на правата на 

работниците Достоинствен 

Работник даде поддршка на 

соопштението за јавност од 

страна на Здружение на граѓани 

на текстилните и кожарските 

работници Тивкото Мнозинство 

- ГЛАСНО и КУЦ Текстил од 

Штип. Поддршката ја даваме 

кон изразување за слободно 

организирање на работниците 

од текстилната индустрија во 

источниот дел од Македонија за 

унапредување на работничките права и нивните интереси. Исто 

така, здружение Достоинствен Работник го осудува чинот на 

агресија која се направи врз Гласно и КУЦ Текстил како и на 

другите граѓанските организации и ги повикува институциите да 

бидат поактивни на терен за изнаоѓање на сторителите и да ги 

казни.  

3.3 Достоинствен живот за сите граѓани 

Здружение Достоинствен Работник во месец ноември 2016 година 

поднесе барање за прием за членство до Македонската 

платформа против сиромаштија (МППС). Собранието на МППС кое 

се одржа на ден 27 декември 2016 година донесе Одлука за прием 

за членство на здружението како полноправна членка. 

Македонска платформа против сиромаштија (МППС) е сојуз на 

 здруженија на граѓани и поединци кои се здружени со 
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цел промивирање на социјалната еднаквост и правда, 

партиципативната демократија и граѓанската 

солидарност. Членството на Здружение Достоинствен Работник во 

МППС е да даде поддршка и придонес во намалувањето на 

сиромаштија и социјалната исклученост, унапредување и заштита 

на работничките права во Македонија.  

 

Здружение Достоинствен Работник во текот на 2016 година 

оствари комуникација и соработка со институциите на системот, 

мрежи, синдикати и граѓански организации од општина Прилеп и 

на територијата на Република Македонија за унапредување на 

положбата и правата на работниците. 
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Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците 
ДОСТОИНСТВЕН РАБОТНИК 

Ул. „Трајко Сандански“ бр. 3, 7500 Прилеп 

Тел. ++ 389 048 612 854 

zdr.adw15@yahoo.com 

www.zdr-adw.weebly.com  


