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Дпкументпт за јавна пплитика е израбптен вп рамките на прпектпт ,, Превенција пд тргпвија сп луде кај мигранти и 

сезпнски земјпделски рабптници, ппддржан пд страна на Регипналнипт прпект за превенција и бпрба прптив 

тргпвијата сп луде ( ПакТ), имплементиран пд страна на Германскптп друщтвп за интернаципнална спрабптка ( ГИЗ) вп 

спрабптка сп Регипналната иницијатива за миграција, азил и бегалци ( МАРРИ)  пп налпг на Спјузнптп Министерствп 

за екпнпмска спрабптка и развпј ( БМЗ). 

Спдржината и мислеоата изразени вп дпкументпт за јавна пплитика се единствена пдгпвпрнпст на автпрпт и на ниту 

еден нашин не мпже да се смета дека ги изразува гледищтата и ставпвите на ГИЗ и МАРРИ. 
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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ 

 

АВРСМ- Агенција за врабптуваое на Република Северна Македпнија 

ДИТ- Државен инспектпрат за труд 

ЕУ-  Еврппска Унија 

ЗРП- Закпн за рабптните пднпси 

ЗВПВН - Закпнпт за врабптуваое и псигуруваое вп слушај на неврабптенпст 

ЗВРС- Закпнпт за врабптуваое и рабпта на странци  

ЗИТ- Закпн за инспекција на трудпт 

ЗМПЗ-Закпнпт за медунарпдна и привремена защтита   

КЗ- Кривишен закпник 

МТСП- Министерствп за труд и спцијална пплитика 

МВР- Министерствп за внатрещни рабпти 

МЗМП- Македпнскп здружение на млади правници 

НМУ- Наципнален механизам за упатуваое 

ПП- Пперативен план 

ПЦ- Прифатен Центар за баратели на азил 

РСМ – Република Северна Македпнија 

ТЦ- Транзитен Центар 
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ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ 

Пвпј дпкумент  за јавни пплитики е изгптвен вп рамките на прпектпт ,, Превенција пд тргпвија сп луде кај 

мигрантите и сезпнските земјпделски рабптници’’ ппддржан пд страна на Регипналнипт прпект за 

превенција и бпрба прптив тргпвијата сп луде ( ПакТ), имплементиран пд страна на Германскптп друщтвп за 

интернаципнална спрабптка ( ГИЗ) вп спрабптка сп Регипналната иницијатива за миграција, азил и бегалци 

( МАРРИ) а пп налпг на Спјузнптп Министерствп за екпнпмска спрабптка и развпј ( БМЗ). 

 

За израбптка на дпкументпт за јавни пплитики се спрпведени седум инфп сесии при щтп се ппфатија 

сезпнските земјпделски рабптници, ушеници кпи ппвременп се ангажирани за врщеое на сезпнска рабпта 

вп рамките на нивните семејства нп и регистрирани индивидуални земјпделци вп разлишни градпви вп 

државата (Гпстивар, Прилеп, Струмица, Негптинп, Радпвищ, Кавадарци и Ресен). Дппплнителнп, се 

спрпведпа и три инфп сесии сп бегалци, мигранти и баратели на азил вп Транзитните центри вп РСМ(Вп 

Транзитните Центри Табанпвце и Винпјуг и вп Прифатнипт Центар за баратели на азил вп Визбегпвп). 

Прибавуваое на дппплнителни инфпрмации за израбптка на пвпј дпкумент за јавни пплитики се изврщи и  

преку ппднесуваое бараоа за пристап дп инфпрмации пд јавен карактер дп Агенцијата за врабптуваое на 

РСМ и  Државнипт инспектпрат за труд.  

 

Дпкументпт спдржи преппраки за ппдпбруваое на закпнската и на институципналната рамка кпја се 

пднесува  на сезпнските земјпделски  рабптници и степенпт на ппшитуваое на рабптнишките права при 

нивнптп ангажираое вп ек на берба на земјпделските прпизвпди. Птсуствптп на јасната дефиниција за тпа 

щтп се ппдразбира ппд терминпт ескплпатација дпведува дп птежнуваое на ппвлекуваое на линијата 

ппмеду експплпатација вп смисла на прекрщуваое на рабптнишките права и екстремна експлпатација кпја 

се пднесува на присилната рабпта. Пвие преппраки ќе придпнесат кпн ппдпбруваое на пплпжбата на 

сезпнските рабптници и правна регулиранпст на нивнипт сезпнски рабптен ангажман кпј за резултат ќе има 

намалуваое на степенпт на ранливпст на сезпнските земјпделски рабптници и намалуваое на ризиците пд 

тргпвија сп луде пспбенп на трудпвата експлпатација. 
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МЕТОДОЛОГИЈА 

Дпкументпт има за цел да се утврдат прпблемите и пптребите сп кпи се сппшуваат сезпнските рабптници. 

Ппдпбруваоетп на пплпжбата и унапредуваоетп на рабптнишките права на сезпнските земјпделски 

рабптници ќе гп намали пптенцијалнипт ризик пваа категприја на лица да станат жртви на трудпва 

експлпатација. Ппнатаму, пптребнп е да се идентификуваат и прпблемите и предизвиците сп кпи се 

сппшуваат мигрантите, бегалците и барателите на азил, а кпи прпблеми и предизвици се пднесуваат на 

нивнипт пгранишен пристап дп пазарпт на трудпт. Преку кпристените истражувашки метпди, се 

идентификуваще недпвплната регулиранпст на рабптнишките права и пбврски за време на  врщеое на 

сезпнската рабпта. Врз пснпва на вппшените прпблеми, пвпј дпкумент за јавни пплитики ќе даде преппраки 

за надминуваое на вппшените прпблеми, а ќе се пбиде да пдгпвпри и на пдредени предизвици сп кпи се 

сппшуваат сезпнските земјпделски рабптници.  

Метпдплпщкипт пристап при израбптката на дпкументпт вклушува примена на ппвеќе истражувашки 

метпди: 

КАНЦЕЛАРИСКП ИСТРАЖУВАОЕ – преку канцеларискптп истражуваое се анализираще дпмащнптп 

закпнпдавствп сп кпе се регулира пплпжбата на сезпнските рабптници вп нащата држава. Истп така се 

спрпведе и  истражуваое(деск анализа) за вппшуваое на дпбри регипнални пракси преку кпи се регулира 

сезпнската рабпта.  

БАРАОА ЗА СЛПБПДЕН ПРИСТАП ДП ИНФПРМАЦИИ ПД ЈАВЕН КАРАКТЕР – кпристеое на алатката за 

слпбпден пристап дп инфпрмациите пд јавен карактер, сп цел да се приберат релевантни инфпрмации. 

ИЗВЕШТАИ ПД ПДРЖАНИ ИНФП СЕСИИ СП СЕЗПНСКИ РАБПТНИЦИ-  кпристеое на напдите пп спрпведени 

инфп сесии сп сезпнски земјпделски рабптници  

ИЗВЕШТАИ ПД ПДРЖАНИ ИНФП СЕСИИ СП МИГРАНТИ, БЕГАЛЦИ И БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ- кпристеое на 

напдите пп спрпведени инфп сесии сп мигрантите, бегалците и барателите на азил вп Транзитните центри 

Табанпвце и Винпјуг и вп Јавната устанпва Прифатнипт Центар за сместуваое на лица баратели на правп на 

азил- Скппје( вп ппнатампщнипт текст ТЦ Табанпвце, Винпјуг и ПЦ за баратели на азил Скппје) 
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2019 2020 2021

Учествп на земјпделствптп вп БДП 8.1% 8.6% 7.2%

8.1% 

8.6% 

7.2% 

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

Учествп на земјпделствптп вп вкупнипт БДП 

 

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

Земјпделствптп, градежнищтвптп и стпшарствптп претставуваат пбласти/ сектпри вп нащата државата каде 

е идентификуван најгплем ризик за трудпва експлпатација.1 Рабптната сила за време на сезпнската рабпта 

вп државата се ангажира сп сезпнски рабптници кпи мигрираат пд еден град вп друг град ( внатрещна 

миграција) , миграција на рабптна сила пд ппгранишните места  вп нащата држава или миграција на нащи 

државјани за врщеое на сезпнска рабпта вп странствп ( надвпрещна миграција). Сезпнските рабптници вп 

нащата државата вп најгплем прпцент се ангажирани вп земјпделствптп имајќи гп предвид фактпт дека 

земјпделствптп преставува една пд пбластите кпја ушествува сп еден пд ппгплемите прпценти вп вкупнипт 

брутп дпмащен прпизвпд сппред прпизвпдственипт метпд.  

 

 

Графикпн бр. 1 Извпр : Државен завпд за статистика, брутп дпмащен прпизвпд сппред прпизвпдственипт 
метпд за 2019 , 20202 и 20213 

 

Земјпделствптп е виспкп ризишен сектпр за тргпвија сп луде сп цел трудпва експлпатација какп резултат на 

прирпдата на рабптата, уснптп склушуваое на дпгпвпри за сезпнска рабпта, изплиранпста на сезпнските 

рабптници при врщеое на сезпнската рабпта, какп и ппради ангажираое на мигранти за сезпнска рабпта 

без ппшитуваое на закпнските прпписи кпи се пднесуваат на издаваое на рабптна дпзвпла за врщеое на 

сезпнска рабпта на странци. Ппнатаму, преку пвпј дпкумент ќе се даде преглед на гпренаведените 

тврдеоа, преку анализа на правната рамка и праксата на ппстапуваое сп сезпнските рабптници пд страна 

на рабптпдавците какп и релевантните институции надлежни за ппдпбруваое на нивната пплпжба. 

 

 

 

 

                                                           
1 Наципнална Стратегија за бпрба прптив тргпвијата сп луде и илегалната миграција (2021-2025), Влада на РСМ, Наципнална Кпмисија за бпрба 
прптив тргпвијата сп луде и илегална миграција, издадена Скппје 2021 гпдина: NACIONALNA-STRATEGIJA-MKD-ALB-ANG-25.10.2021.pdf стр. 17 
2 Спппщтение издаденп пд Државен Завпд за статистика, за БДП на РСМ вп 2020 гпдина: https://www.stat.gov.mk/pdf/2021/3.1.21.15_mk.pdf  
3 Спппщтение издаденп пд Државен Завпд за статистика, за БДП на РСМ вп 2021 гпдина:  https://www.stat.gov.mk/pdf/2022/3.1.22.15_mk.pdf  

file:///C:/Users/Vesna/Desktop/Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð°Ð¸%20Ð¾Ð´%20Ð¸Ð½Ñ�Ð¾%20Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð¸/NACIONALNA-STRATEGIJA-MKD-ALB-ANG-25.10.2021.pdf
https://www.stat.gov.mk/pdf/2021/3.1.21.15_mk.pdf
https://www.stat.gov.mk/pdf/2022/3.1.22.15_mk.pdf
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ПРАВНА РАМКА 

Сезпнската рабпта е правнп регулирана вп рамките на Закпнпт за рабптните пднпси(вп ппнатампщнипт текст 

ЗРП)4.  Не ппстпјат ппсебни видпви на дпгпвпри за сезпнска рабпта туку станува збпр за склушуваое на 

дпгпвпри на ппределенп време сп цел врщеое на сезпнска рабпта кпја се смета какп вид на врабптуваое 

на ппределенп време сп цел изврщуваое на сезпнска рабпта. За ангажираое пднпснп врабптуваое на 

лице какп сезпнски рабптник ппстпјат ппвеќе специфишни карактеристики предвидени вп ЗРП кпи пдат вп 

прилпг на плеснуваое на услпвите за врабптуваое на сезпнските рабптници пднпснп ппстпеое на ппција 

за директнп склушуваое на дпгпвпр без пбјавуваое на пглас.5 Сепак, и ппкрај предвидените плеснуваоа, 

мал брпј на рабптпдаваши вп државата пријавиле дека врабптуваат сезпнски рабптници.  

 

6 Графикпн бр.2 Извпр: Ппдатпци прибавени пд Агенцијата за врабптуваое на РСМ

 

Пд дпставените ппдатпци пд Агенција за врабптуваое на РСМ (вп ппнатампщнипт текст: АВРСМ) мпже да 

се извлеше заклушпкпт дека вп ппследните три гпдини, ппстпи ппадашки тренд на пријавуваое на сезпнски 

рабптници вп пбласта на земјпделствптп, щумарствптп и рибарствптп, па така пд вкупнп 113 М1-пријави вп 

АВРСМ за 2020 гпдина, вп 2022 гпдина заклушнп сп 30.09.2022 гпдина брпјката е ппадната на вкупнп 53 

пријави щтп е за 46% ппмала вп пднпс на 2020 гпдина. 

                                                           
4 Член 47 пд Закпн за рабптните пднпси („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 
149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 
129/2015, 27/2016 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 110/2019, 267/2020, 151/2021 и 288/2021). -Сезпнската 
рабпта е рабпта кпја ппради климатските или прирпдните услпви не се изврщува вп текпт на целата гпдина, туку вп пдредени перипди- т.н сезпни. 
Пвие перипди не надминуваат ппвеќе пд псум месеци вп текпт на 12 ппследпвателни месеци. 
5 Закпн за рабптни пднпси-Вп слушаи кпга рабптпдавашпт и Агенцијата за врабптуваое на РСМ пценат дека станува збпр за итни и непдлпжни 
рабпти кпи мпра веднащ да се преземат нп ангажманпт да трае дп 30 денпви и дпкплку станува збпр за сезпнска рабпта  ангажманпт да трае дп 90 
дена. 
6 Инфпрмации дпбиени пп ппднесенп бараое за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер пд Агенцијата за врабптуваое на РСМ пд 
17.10.2022 гпдина вп пбласта на земјпделствптп, щумарствптп и рибарствптп 
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Сезпнската рабпта не е дпвплнп регулирана вп ЗРП. Иакп вп закпнпт ппстпјат некплку пдредби щтп ја 

плеснуваат мпжнпста за врабптуваое на сезпнски рабптници (врабптуваое без пгласуваое, кратки рпкпви 

за прпбна рабпта и кратки рпкпви за птказ), птсуствува деталнп регулираое на правата на сезпнските 

рабптници преку кпи пдредби би се зајакнала нивната защтита и впеднп би се плеснил нивнипт пристап дп 

пазарпт на трудпт. Преку ппдпбруваое на легислативата, сезпнските рабптници би дпбиле еднаква защтита 

сп пстанатите рабптници вп другите пбласти и би се ппттикнале да склушуваат дпгпвпри на ппределенп 

време. 

 

Иакп ранливите категприи на лица се ппфатени сп Пперативнипт план за активни прпграми и мерки за 

врабптуваое и услуги на пазарпт на трудпт за субвенции7 ( вп натампщнипт текст: ПП), сепак вклушуваоетп 

на сезпнските рабптници вп ПП би дпвелп дп целпсна примена на закпнските пдредби за врабптуваое на 

сезпнските рабптници бидејќи индивидуалните земјпделци би имале финансиска ппмпщ пд државата и ќе 

птсуствува дппплнителнипт финансиски издатпк кпј би гп имале земјпделците за ангажираое на сезпнски 

рабптници а се’ вп наспка на сппдветнп ппшитуваое и ппстапуваое спгласнп ЗРП. 

 

Вп Република Северна Македпнија ( вп ппнатампщнипт текст: РСМ), ппстпи темна брпјка на сезпнски 

рабптници кпи свпјпт сезпнски ангажман гп врщат преку уснп склушуваое на дпгпвпри за сезпнска рабпта. 

И ппкрај плеснетите услпви, се негува праксата за плаќаое за изврщената рабпта надвпр пд фпрмалната 

екпнпмија. Сезпнската рабпта се изврщува преку усен дпгпвпр ппмеду сезпнските рабптници и меду лицата 

щтп ги најмуваат сезпнските рабптници. Уснипт дпгпвпр ппвлекува правна несигурнпст и нпси низа 

ппследици пп сезпнските рабптници-сезпнскипт рабптник пднапред не знае за кплкав пбем на рабпта 

станува збпр, се рабптат и ппвеќе шаспви пд пна щтп е првишнп дпгпвпренп, сезпнските рабптници немаат 

правп на дневни паузи, мпже да се слуши сезпнскипт рабптник да биде избркан пд рабптата щтп ја врщи на 

ппла рабптен ден за щтп нема да биде исплатен за дптпгащ срабптенптп, нп се слушува и за време на 

врщеое на сезпнската рабпта, рабптникпт да биде пренесен на другп местп пд страна на лицетп кпе гп 

најмува и да пбавува дппплнителна рабпта за кпја ниту се платени ниту тпа е претхпднп дпгпвпренп.8  Пп 

исклушпк на лицата кпи рабптат врз пснпва на усен дпгпвпр за сезпнска рабпта, се забележува пракса на 

склушуваое дпгпвпри за делп9, кпи дпгпвпри се вп спрптивнпст сп пдредбите на Закпнпт за рабптните 

пднпси. Вп такпв слушај, рабптпдавашите се пбврзани самп за плаќаое на перспналнипт данпк на дпхпд, нп 

не се пбврзани за плаќаое на придпнеси вп фпндпвите за здравственп, спцијалнп,  пензискп и инвалидскп 

псигуруваое.  

 

ЗРП не дпзвплува лица кпи се вп редпвен рабптен пднпс да бидат ангажирани какп сезпнски рабптници, 

бидејќи сп мпменталната регулиранпст сп склушуваое на дпгпвпрпт на ппределенп време сезпнскипт 

рабптник заснпва рабптен пднпс. Сп ваквата закпнска ппставенпст се делува пгранишувашки, па следственп 

на тпа сезпнските рабптници се примпрани да се пдлушат ппмеду рабптнипт пднпс кпј им пбезбедува 

финансиски средства за нивна егзистенција преку целата гпдина или сезпнски да рабптат вп месеците кпга 

ппстпи згплемена ппбарувашка на пазарпт на трудпт за дппплнителна сезпнска рабпта. 

                                                           
7 Пперативен план за активни прпграми и мерки за врабптуваое и услуги на пазарпт на трудпт за 2022 гпдина издаден пд страна на Агенцијата за 
врабптуваое на РСМ: https://av.gov.mk/content/pdf/FINALEN%20OP%202022.pdf  
8 Инфп сесија пдржана вп Радпвищ на ден 25.11.2021 гпдина 
9 Член 619 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 
161/2009 и 123/2013 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 215/2021). 
Сп дпгпвпр за делп врщителпт на рабптата (претприемаш, изведуваш на рабпти) се пбврзува да изврщи ппределена рабпта, какп щтп е израбптка 
или ппправка на некпј предмет или изврщуваое на некпја физишка или интелектуална рабпта и слишнп, а нарашувашпт се пбврзува за тпа да му 
плати надпмест. 

https://av.gov.mk/content/pdf/FINALEN%20OP%202022.pdf
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Вкупен брпј на лица кпи не бараат рабпта сппред наведената пришина, пп гпдини 

Вкупен брпј на лица кпи не бараат рабпта Причина: сезпнска рабпта 

 

Графикпн бр.3 Извпр : Статистишки ппдатпци пп гпдини за вкупен брпј на лица кпи не бараар рабпта сппред 
наведената пришина пд Државен завпд за статистика10 

 

Вкупната брпјка на склушени дпгпвпри на ппределенп време за врщеое на сезпнска рабпта вп текпт на 

2020 изнесувала 1561 сезпнски рабптник, вп 2021 гпдина 1785 сезпнски рабптници а вп 2022 гпдина  

изнесувала 973 рабптници.11 Сппредбенп сп ппдатпците вп Графикпнпт бр. 3,  самп за 2020 и 2021 гпдина, 

разликата пд брпјката на лицата кпи се неврабптени и не бараат рабпта ппради сезпнска рабпта пд  брпјпт 

на склушени ппределени дпгпвпри за врщеое на сезпнска рабпта укажува на заклушпкпт дека ппстпи 

пдредена брпјка на сезпнски рабптници кпи или не склушуваат дпгпвпри на ппределенп време за врщеое 

на сезпнска рабпта или врщат сезпнска рабпта вп странствп. 

 

Праксата за несклушуваое на дпгпвприте за врщеое на сезпнска рабпта гп згплемува ризикпт за сезпнските 

рабптници кпи рабптат непријавенп на земјпделските ппврщини да бидат ппд ризик пд трудпва 

експлпатација какп и други видпви на експлпатација – принудна рабпта и искпристуваое на детскипт труд. 

Честп се слушува сезпнските рабптници да бидат присилени да врщат и друга рабпта кпја не била предмет 

на дпгпвпренптп, нп бидејќи се ущте не се платени за израбптенптп, гп рабптат и пна щтп им се дава какп 

дппплнителна рабпта ппд страв дека нема да дпбијат никакпв паришен надпмест за израбптенипт ден. 

Инфпрмација за принудуваое за врщеое и на други услуги за време на врщеое на земјпделска рабпта 

дпбивме пд ушесник на инфп сесијата вп Гпстивар каде щтп се сппделија и туди искуства каде щтп 

сезпнските рабптници се присилени и на други услуги надвпр пд пна за щтп се ангажирани какп 

дппплнителна рабптна сила. 

                                                           
10Државен завпд за статисика, Мак Стат – база на ппдатпци: 
https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__AktivnoNaselenie__Nevraboteni/061_Lica_NeBaraatRab_MesZiv_Pricini
_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=242719cf-e612-4308-b8a7-378b3a773a43  
11 Ппдатпци прибавени пп ппставенп бараое за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер дп Агенцијата за врабптуваое на Република 
Северна Македпнија, Рещение за пристап дп инфпрмации пд јавен карактер пд 17.10.2022 гпдина, ппдатпците за 2022 гпдина се пднесуваат 
заклушнп сп 30.09.2022 гпдина 

https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__AktivnoNaselenie__Nevraboteni/061_Lica_NeBaraatRab_MesZiv_Pricini_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=242719cf-e612-4308-b8a7-378b3a773a43
https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__PazarNaTrud__AktivnoNaselenie__Nevraboteni/061_Lica_NeBaraatRab_MesZiv_Pricini_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=242719cf-e612-4308-b8a7-378b3a773a43
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„Ќе ти дадам дневница, но цел ден со мене на 

трактор ( под трактор) ќе биде”12 

 

Закпнпт за врабптуваое и псигуруваое вп слушај на неврабптенпст (ЗВПВН)  предвидува исплата на паришен 

надпместпк за неврабптени лица13 какп правп пд псигуруваое вп слушај на неврабптенпст. Правптп на 

паришен надпместпк на неврабптени лица се запира дпкплку лицетп е ангажиранп за врщеое на сезпнска 

рабпта, а пп престанпкпт на пваа пришина, лицетп прпдплжува да гп пстварува пвпј паришен надпместпк за 

препстанатптп време за кпе на неврабптенптп лице му е признатп правптп на паришен надпместпк – пп 

претхпднп известуваое на АВРСМ дека ангажманпт престанал. Запираоетп на исплатата на паришнипт 

надпместпк за време на ангажираое за сезпнска рабпта нпси  финансиска несигурнпст на сезпнските 

рабптници-приматели на пвпј паришен надпместпк ппради недпвплна инфпрмиранпст на сезпнските 

рабптници за закпнските пдредби кпи гп регулираат пва пращаое. 

Ангажираоетп на сезпнските рабптници преку склушуваое на дпгпвпри на ппределенп време за 

изврщуваое на сезпнска рабпта дпведува дп брищеое на ангажираните сезпнски рабптници пд 

евиденцијата на неврабптени лица щтп гп ппставува пращаоетп за прппущтаое на щанса на сезпнски 

рабптник за редпвнп врабптуваое преку кпе рабптникпт би имал месешен надпмест какп егзистенцијален 

прихпд преку целата гпдина. 

 

И ппкрај закпнската пбврска за евиденција на неврабптените лица сппред нивните квалификации знаеоа и 

искуства, сепак АВРСМ не впди ппсебен регистар на лица кпи се врщители на сезпнска рабпта  ниту пак 

ппстпи регистар вп кпј би мпжел билп кпј рабптник/ рабптнишка да се регистрира какп барател на сезпнска 

рабпта ( вп кпнкретна пбласт и дејнпст ), иакп вп државата ппстпјат сезпнски рабптници кпи секпја гпдина 

ја пбавуваат пваа дејнпст и щтп им е егзистенцијален извпр на прихпди вп нефпрмалната екпнпмија. 

АВРСМ впди единственп регистар за регистрирани пријави вп задплжителнптп спцијалнп псигуруваое пп 

пснпв на рабптен пднпс на ппределенп време-заради врщеое на сезпнски рабпти ( М1-Пбрасци), 

евидентирани вп АВРСМ сппред претежната дејнпст на рабптпдавашпт и времетраеое на рабптнипт 

пднпс.14 Ппстпеоетп на еден вакпв регистар би бил пспбенп кприсен пспбенп вп перипдите кпга ппстпи 

итна пптреба пд ангажираое на дппплнителна рабптна сила, а вп вакви слушаи АВРСМ мпже да се јави какп 

институција кпја на брз и еднпставен нашин ќе изврщи ппврзуваое на рабптпдавашпт кпј има пптреба пд 

ангажираое на сезпнски рабптник и сезпнскипт рабптник кпј е вп пптрага за врщеое на сезпнска рабпта. 

АВРСМ мпже да  врщи бесплатнп ппсредуваое при врабптуваое и пд теритпријата на РСМ вп земји шленки 

на ЕУ и пд теритпријата на земјите шленки на ЕУ вп теритпријата на РСМ. Ппсредуваоетп се врщи врз 

пснпва на билатерален дпгпвпр меду службите надлежни за ппсредуваое за врабптуваое пднпснп 

                                                           
12 Извещтај пд Инфп сесија вп с. Тумшевищте - Гпстивар пдржана на ден 22.09.2021 гпдина 
13 Надпместпк за загуба на плата или прихпди щтп се пбезбедува врз пснпва на псигуруваое вп слушај на неврабптенпст ппределен сп ЗВПВН. 
14 Рещение за пристап дп инфпрмации пд јавен карактер заведенп ппд бр. 03-2169/2 пд 17.10.2022 гпдина дпнесенп пд страна на Агенција за 
врабптуваое на Република Северна Македпнија: 
АВРСМ е самп сервис преку кпј се врщи пдјава/пријава вп/пд задплжителнп спцијалнп псигуруваое пп пснпв на заснпван рабптен пднпс (М1/М2) 
врз пснпва на дпставена дпкументација пд рабптпдаваш. 
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сппгпдба или врз пснпва на пптпищан дпгпвпр меду агенцијата и рабптпдавашпт кај кпгп ќе биде упатенп 

лицетп за врабптуваоe. Пред упатуваое на лице на рабпта вп странствп, АВРСМ сп лицетп пптпищува 

дпгпвпр вп кпј се утврдуваат медусебните права и пбврски вп врска сп упатуваоетп и рабптата вп 

странствп.Лицетп кпе се упатува на рабпта вп странствп има правп на надпместпк за неиспплнетите 

пбврски пд страна на рабптпдавашпт, спгласнп сп дпгпвпрпт за врабптуваое склушен меду лицетп и 

рабптпдавашпт.  Имајќи гп предвид гпренаведенптп, лицата кпи сакаат да пбавуваат сезпнска рабпта вп 

странствп не се инфпрмирани дека таква надлежнпст има самата АВРСМ . 15 

Барајќи мпжнпст за ппвиспка зарабптка сп цел пбезбедуваое на финансиска егзистенција, младите пд 

нащата држава мнпгу шестп заминуваат да рабптат вп земјите шленки на ЕУ. Најгплем ризик при 

аплицираое на сезпнска рабпта вп странствп нпсат разлишните јавни ппвици за ангажираое на сезпнски 

рабптници вп странствп ппд кпи мпже да се крие серипзна ппаснпст за ппдведуваое рабптници вп 

вклушуваое вп присилна рабпта. Државјани на РСМ и странци кпи транзитираат низ РСМ се ппд гплем 

ризик да станат предмет на сексуална експлпатација и принудна рабпта вп пбласта на градежнищтвптп и 

земјпделските сектпри вп регипните на јужна, централна и западна Еврппа.16  

Виднп пд навпдите пп спрпведените инфп сесии се сппделија искуства пд аплицираое за сезпнска рабпта 

вп странствп. Кпга нащите градани се дпгпвараат за пбавуваое сезпнска рабпта вп странствп, кпнтактпт сп 

лицетп (ппсредникпт) најшестп  се врщи телефпнски или преку спцијални мрежи, преку кпи се дпгпвараат за 

услпвите за врщеое на сезпнска рабпта, дпдека пак дпгпвприте за сезпнска рабпта ( дпкплку  впппщтп ги 

има) ги пптпищуваат пткакп ќе пристигнат вп државата каде щтп треба да ја врщат сезпнската рабпта на 

јазик спсема неразбирлив за сезпнскипт рабптник.  

„ ...Мојата сестра аплицираше за работа во земјоделството 

во странство, но кога пристигна таму не беше тоа што и го 

ветуваа и не беа исти условите што и ги кажуваа пред да 

замине на сезонска работа....”17 

Спгласнп Закпнпт за врабптуваое и рабпта на странци (ЗВРС), АВРСМ е надлежна за издаваое на ппзитивнп 

мислеое пп ппднесенп бараое за пдпбруваое на привремен престпј заради сезпнскп врабптуваое. 

Странец вп РСМ мпже да рабпти врз пснпва на рещение за привремен престпј заради рабпта. Дплгата 

административна ппстапка вп слушаи на итнпст, ги пдвраќа земјпделците, нп и самите странци-сезпнски 

рабптници да склушуваат дпгпвпри за сезпнска рабпта и ппради тпа, најшестп странците пд ппгранишните 

места влегуваат вп нащата држава пп легален пат и имаат дпзвплен престпј вп државата 90 дена. За време 

на престпјпт вп државата, пвие лица врщат де фактп сезпнска рабпта кпја никаде не е пријавена.  Пттука, 

ппради тпа щтп пвие лица настпјуваат да рабптат надвпр пд закпнската рамка, истите мнпгу леснп мпжат 

да станат жртви на тргпвија сп луде. 

                                                           
15 Инфпрмација дпбиена пп пдржана инфп сесија вп Струмица на ден 25.10.2021 гпдина 
16 USA Department of State, Trafficking in persons, July 2022: 
 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/08/22-00757-TIP-REPORT_072822-inaccessible.pdf  
17

 Извещтај пд инфп сесија вп Струмица пдржана на ден 25.10.2021 гпдина 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/08/22-00757-TIP-REPORT_072822-inaccessible.pdf
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Плеснителна пкплнпст вп пвпј кпнтекст би знашела птвпренпста на пазарпт на трудпт преку Птвпрен Балкан 

за миграција на рабптници ппмеду Р.Албанија, Р.Србија и Р.С.Македпнија и врщеое на сезпнски рабпти без 

рабптни дпзвпли и без дппплнителни административни прешки бидејќи вп пдредени регипни, нащата 

држава се пслпнува на рабптната сила пд ппгранишните места . Преку пптпищанипт дпгпвпр, дпгпвпрните 

страни ќе ги ппеднпстават административните ппстапки за влез, движеое, престпј и рабпта на граданите, 

при щтп секпја државата треба да гарантира дека сите ќе имаат еднакпв пристап на рабпта без разлика пд 

кпја земја пптписнишка дпадаат. Странецпт ќе мпже да престпјува вп една пд земјите пптписнишки дп две 

гпдини сп мпжнпст за прпдплжуваое и нема да биде пптребнп странецпт да дпбие рабптна дпзвпла и 

дпзвпла за престпј вп земјата щтп гп прима за рабпта. 

Кривишнипт закпник (КЗ) вп кривишнптп делп Тргпвија сп луде предвиденп вп шлен 418-а и кривишнптп делп 

Тргпвија сп дете спгласнп шлен 418-г ги наведува сите фпрми на експплпатација, а гпвпрејќи за сезпнските 

рабптници, тие најшестп се сппшуваат сп принудната рабпта, нп и сп сексуалната експплпатација. При 

врщеое на сезпнска рабпта најшестп дпадаат цели семејства при щтп ппстпи и искпристуваое на детскипт 

труд. Кпга веќе збпруваме и за самата дефиниција за присилната рабпта, пд пспбена важнпст е да 

пптенцираме дека терминпт ,, експлпатација’’ не е дефиниран ниту вп трудпвптп закпнпдавствп ниту пак вп 

кривишнипт закпник. Експлпатација е сппмната какп дел пд закпнскптп битие на кривишнптп делп Тргпвија 

сп луде шлен 418-а и тргпвија сп дете 418-г нп самипт ппим за тпа щтп знаши експлпатација какп знашеое на 

израз вп закпнските пдредби не е сппменатп а е пптребнп сп цел да се избегне недпследнпст вп правнптп 

тплкуваое. Птсуствптп на јасна дефиниција за „експлпатација“ гп птежнува ппвлекуваоетп на линијата 

ппмеду експлпатација вп смисла на прекрщуваое на рабптнишките права и екстремна експлпатација кпја 

изнесува присилна рабпта.18 

Закпнпт за медунарпдна и привремена защтита (ЗМПЗ) предвидува барателите на азил да рабптат самп вп 

рамките на ПЦ или другп местп за сместуваое ппределенп пд Министерствптп за труд и спцијална 

пплитика (вп ппнатампщнипт текст МТСП) и правп на слпбпден пристап дп пазарпт на труд за барател на 

правп на азил за шие бараое не е дпнесена пдлука пд страна на Сектпрпт за азил вп перипд не ппдплг пд 

девет месеци пп ппднесуваоетп на бараоетп19.  Закпнпт за врабптуваое и рабпта на странци му дава 

мпжнпст на странец слпбпден пристап дп пазарпт на трудпт преку издаваое рабптна дпзвпла, а бараоетп 

мпже да се ппднесе пд страна на странец и пд страна на барател на азил.20 

 

Пд пдржаната инфп сесија вп ТЦ Винпјуг, какп главен прпблем пд барателите на азил беще пптенцирана 

немпжнпста пваа категприја на лица активнп да биде вклушена вп пазарпт на трудпт. 21 АВРСМ смета дека 

не ппстпи мпжнпст лицата баратели на азил да бидат и пфицијалнп дел пд рабптната сила вп нащата 

држава и да имаат пристап дп пазарпт на трудпт ппради не ппседуваое  матишен брпј. Иакп вп пракса, 

Сектпрпт за азил ппстапува спгласнп закпнски предвиденипт рпк, сепак дпкплку пд страна на МВР-Сектпрпт 

за азил се дпнесе негативнп рещение и се ппведе управна ппстапка прптив негативнптп рещение сп кпе му 

се пдбива правптп на азил, пвие лица се пставаат ппд виспк ризик да станат жртви на трудпва 

експплпатација и принудна рабпта Сппред ппдатпците сп кпи распплага МЗМП преку УНХЦР за 2021 гпдина 

                                                           
18

 Council of Europe , Labour trafficking in North Macedonia: risks factors, trends, and challenges https://rm.coe.int/report-labour-trafficking-north-
macedonia-2022/1680a81842  
19 Закпн за медунарпдна и привремена защтита ( Службен весник на РСМ бр. 64/2018) пд 11.04.2018. 
20 Закпн за врабптуваое и рабпта на странци („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 217/2015 и „Службен весник на Република Северна 
Македпнија“ бр. 163/2021). 
21 Инфп сесија сп баратели на азил вп Прифатнипт Центар за баратели на азил вп Визбегпвп- пдржана на ден 13.05.2022 гпдина. 

https://rm.coe.int/report-labour-trafficking-north-macedonia-2022/1680a81842
https://rm.coe.int/report-labour-trafficking-north-macedonia-2022/1680a81842
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се ппднесени вкупнп 95 бараоа за азил, а вп 2022 гпдина се ппднесени 122 бараоа за азил22.  За 

временски перипд пд две гпдини, ппднесени се три бараоа за баратели на азил кпи ги испплнуваа 

закпнските услпви да имаат слпбпден пристап дп пазарпт на трудпт, нп пд страна на АВРСМ на барателите 

на азил не им беще пстваренп пва правп пд пришина щтп не ппседуваат матишен брпј и не ппстпи нашин 

какп би биле евидентирани вп АВРСМ какп баратели на рабпта. 

 

Пставени без рещение за регулираое на нивнптп вклушуваое вп пазарпт на трудпт, барателите на азил се 

вп спстпјба да бидат дел пд рабптната сила вп нефпрмалната екпнпмија, а дппплнителнп какп птежнувашка 

пкплнпст е неппзнаваоетп на јазикпт вп нащата држава щтп ги шини пспбенп ранливи при ,,дпгпвараое’’ на 

рабптни услпви, дневница, правп на дневен пдмпр итн. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

Фенпменпт на тргпвија сп луде  низ истпријата има разлишни пблици и разлишен пбем и затпа пд пвие 

пришини и пристаппт какп на еден глпбален прпблем мпра да биде заснпван на медунарпдна спрабптка и 

размена на најдпбри медунарпдни практики  и искуства.  Мнпгу е тенка линијата ппмеду пна щтп 

претставува грубп прекрщуваое на правата пд рабптен пднпс и трудпвата експлпатација пд аспект на 

тргпвијата сп луде затпа щтп трудпвата експлпатација претставува нелегалнп, бруталнп искпристуваое на 

шпвекпвипт труд сфатен вп ппщирпка смисла не самп мануелен и интелектуален туку и сите знаеоа и 

вещтини и таквптп прекрщуваое знаши и прекрщуваое и изигруваое на прпписите пд пбласта на 

рабптните пднпси сп щтп се спздава илегален пазар на трудпт а сп тпа се пптхранува и сивата екпнпмија.23 

 

Идентификацијата на пптенцијални/ жртви на тргпвија сп луде е прпцес на спрабптка ппмеду властите и 

релевантните прганизации за ппддрщка.24 Спгласнп ппстпјнптп закпнпдавствп, вп справуваоетп сп 

тргпвијата сп луде и илегалната миграција ппстпи кппрдинирана надлежнпст на ппвеќе институции пд 

страна на Наципналната Кпмисија за бпрба прптив тргпвијата сп луде и илегалната миграција.25  Врз пснпва 

на преппраките пд страна на ГРЕТА, вп 2009 гпдина вп нащата држава е иституципнализирана и 

канцеларијата на наципналнипт механизам за упатуваое26( вп ппнатампщнипт текст НМУ) кпј функципнира 

вп рамките на МТСП. НМУ пстварува институципнална спрабпка и сп засегнати страни вп прпцеспт на 

превенција, идентификација, ппддрщка и защтита на жртвите на тргпвијата сп луде, пспбенп децата.  

 

Бпрбата прптив тргпвијата сп луде сп цел трудпва експлпатација бара кппрдинирана и ппстпјана спрабптка 

ппмеду институциите, граданскптп ппщтествп , синдикатите и приватнипт сектпр. Вп пднпс на истакнуваое 

на медуинституцинална спрабптка се пптенцира важнпста на склушените мемпрандуми меду МВР и 

Републишкптп јавнп пбвинителствп врз пснпва на кпј е фпрмирана Наципналната единица за бпрба прптив 

тргпвија сп луде и илегална миграција, склушенипт мемпрандум ппмеду МВР и МТСП врз пснпва на кпј се 

                                                           
22 Евиденција спгласнп ппдатпците на Македпнскптп здружение на млади правници заклушнп дп 07.10.2022. 
23 Заклушпци и напди истакнати на кпнференција на тема: ,,Бпрбата прптив тргпвијата сп луде преку институципнални и впнинституципнални 
механизми’’ пдржана на 18.11.2022 гпдина. 
24 Член 10 пд Кпнвенцијата за тргпвија сп луде. 
25 Вп 2001 гпдина е фпрмирана Наципналната кпмисија бпрба прптив  тргпвија сп луде кпја презема мерки вп функција на ппдпбруваое и 
ппефикаснп пткриваое на стпрителите на тргпвија сп луде и нивнп изнестуваое пред лицетп на правдата. Наципналната кпмисија има 
интеринституципнален спстав пднпснп вп нејзината рабпта се вклушени претставници пд  МВР, МТСП,МПН, МЗ, МНР, ДИТ, АВРСМ, ЈПРСМ, и 
Судпвите. 
26 Улпгата на НМУ е да пбезбеди адекватна идентификација, упатуваое, првишна ппмпщ и защтита, заснпвани врз медунарпдните стандарди за 
шпвекпви права за жртви на тргпвијата сп луде, пспбенп на деца жртви на тргпвија сп луде и без пглед на наципналнпста, етнишката припаднпст, 
впзраста или пплпт. 
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2020 гпдина 2021 гпдина 
2022 гпдина ( јануари -
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Вкупен брпј на извршени надзпри вп 
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фпрмирани мпбилните тимпви кпи рабптат сп ранливи категприи на лица вклушителнп и жртви на тргпвија 

сп луде27   какп и склушенипт мемпрандум меду МВР и Државнипт инспектпрат за труд ( вп ппнатампщнипт 

текст : ДИТ) 28 

 

Сп склушенипт мемпрандум за спрабптка, ДИТ вп спрабптка дп МВР ќе ги врщи сите инспекциски надзпри 

вп ризишните дејнпсти каде щтп најшестп се утврдени прекрщуваоа. Рабптниците не стануваат принудни 

рабптици веднащ. Рабптпдавашите шестп пати гп тестираат птппрпт на рабптниците пред да ги притиснат вп 

ппекстремни експлпататпрски ситуации.29 И ппкрај дпсега фпрмираните тела кпи имаат надлежнпсти да ја 

јакнат јавната свест вп наспка на превенција пд тргпвија пд луде нп и да преземаат активнпсти вп бпрбата 

прптив тргпвијата сп луде, какп активен шинител кпн индентификација на пптенцијални на присилна рабпта 

е пптребнп да се јави и Државнипт инспектпрат за труд преку пвластените инспектпри. 

 

Државен инспектпрат за труд 

Државнипт инспектпрат за труд(ДИТ) претставува прган вп спстав на МТСП. ДИТ свпјата рабпта вп 

мпментпт ја врщи сп пгранишени шпвешки ресурси.30 Ппкрај пгранишените шпвешки ресурси, ДИТ свпјата 

рабпта ја изврщува кпристејќи ја метпдплпгијата на прпценка на ризик, наспшувајќи ги свпите ресурси 

тпкму вп пние правни субјекти каде щтп сппред е дефиниран највиспк ризик пднпснп најгплемп 

прекрщуваое на правата пд рабптен пднпс. 

 

 

Графикпн бр. 4 Извпр:Ппдатпци дпбиени  пд Државнипт инспектпрат за труд врз пснпва на ппднесенп 
бараое за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер31 

 

 

 

 

                                                           
27

 Мпбилните тимпви се спставени пд претставници пд Центрите за спцијална рабпта, Министерствптп за внатрещни рабпти и граданскипт сектпр. 
28 Заклушпци и напди истакнати на кпнференција на тема: ,,Бпрбата прптив тргпвијата сп луде преку институципнални и впнинституципнални 
механизми’’ пдржана на ден 18.11.2022 гпдина 
29 Ibid. 
30 Заклушпци и напди истакнати на кпнференција на тема: ,,Бпрбата прптив тргпвијата сп луде преку институципнални и впнинституципнални 
механизми’’ пдржана на 18.11.2022 гпдина. 
31 Дпставени ппдатпци пп електрпнски пат, пп ппднесенп бараое за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер  пд страна на Државен 
инспектпрат за труд пд ден 10.10.2022 гпдина. 
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Спгласнп Закпнпт за инспекција на трудпт (ЗИТ)32 инспектприте имаат пвластуваое вп секпе време на денпт 

и нпќта, да влезат вп прпстприите на рабптпдавецпт, без претхпднп најавуваое и без пглед на рабптнптп 

време на рабптпдавецпт. Дпкплку ппвредата на прпписпт претставува прекрщпк или кривишнп делп, 

инспектпрпт е дплжен дп надлежнипт прган да ппднесе бараое, пднпснп пријава за ппведуваое на 

сппдветна ппстапка( прекрщпшна/ кривишна).  

 

Вп делпт на земјпделиетп заради непристапнпста на теренпт мпщне е тещкп да се врщат инпекциските 

надзпри затпа щтп ппфаќа еден гплем прпстпр на делуваое.Имајќи ја предвид брпјката на изврщени 

инспекциски надзпр вп пбласта на земјпделиетп (Графикпн бр. 4), ДИТ за ппследните три гпдини, при 

врщеое на инспекциски надзпри пд пбласта на рабптните пднпси и безбеднпст и здравје при рабпта нема 

затекнатп пптенцијални жртви на тргпвија сп луде.33 

 

Имајќи ги предвид закпнските надлежнпсти на ДИТ34  вппшлива е пптребата , ДИТ да се вклуши какп активен 

шинител вп бпрбата прптив тргпвијата сп луде. Трудпвите инспектпри имаат директен кпнтакт сп 

рабптниците , при щтп мпже за време на врщеое на инспекцискипт надзпр да им пбезбедат инфпрмации 

за ппмпщ , да ги заппзнаат сп нивните права права  щтп ќе дпведе дп ранп пткриваое на пптенцијални 

жртви на тргпвија сп луде и нивнп упатуваое за ппмпщ. Спгласнп Стандардните пперативни прпцедури за 

ппстапуваое сп жртви на тргпвија сп луде, ДИТ при спмневаое за ппстпеое на пптенцијална жртва на 

тргпвија сп луде, ги известува НМУ при МТСП и Наципналната единицата за бпрба прптив тргпвија сп луде и 

криумшареое на мигранти при МВР кпи се надлежни пргани за идентификација на жртви на тргпвија сп 

луде и впдеое на кривишна ппстапка35 

Мпменталната ппставенпст на ДИТ вп кпрелација сп тргпвијата сп луде пвпмпжува пгранишена мпжнпст на 

делуваое на трудпвите инспектпри.  Сегащната пракса на инфпрмираое на надлежните пргани се врщи 

самп сп пбишнп известуваое. Надлежнпстите на ДИТ се регулираат сп Закпнпт за инспекција на трудпт 36 и 

Закпнпт за инспекциски надзпр(ЗИН)37,  кпи закпни не спдржат пдредби кпи би знашеле директна и извпр 

на надлежнпст врз пснпва на кпј инспектприте би биле ппактивни шинители вп прпцеспт на пткриваое и 

сузбиваое на тргпвијата сп луде сп цел трудпва експлпатација. Пттука се спгледува пптребата пд измена на 

гпренаведените закпни сп цел да се прпщират надлежнпстите на ДИТ сп цел инспектприте вп текпт на 

спрпведуваоетп на свпите нспекциски надзпри да бидат вп мпжнпст, спмнежите пднпснп индициите за 

ппстпеое на спмнеж дека е стпренп пва кривишнп делп пднпснп дека станува збпр за трудпвата 

експплпатација пд аспект на тргпвијата сп луде да мпжат да ги нптираат вп нивнипт редпвен или ппсебен 

записник  кпј веднащ би бил дпставен дп Пснпвнптп јавнп пбвинителствп за прганизиран криминал и 

кпрупција. 

Сп згплемуваое на надлежнпстите, пасивната улпга на државните инспектпри за труд би преминала вп прп 

активна улпга и ваквипт нашин на спрабптка би дпвел дп тпа. дпкплку вп ппстапката ппстпи спмнеж за 

                                                           
32 Закпн за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 35/1997, 29/2002, 36/2011, 164/2013, 44/2014, 33/2015, 147/2015 
и 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 317/2020).  
33 Пдгпвпр пд Државнипт инспектпрат за труд пп ппднесенп бараое за слпбпден пристап на инфпрмации пд јавен карактер. 
34 Дппплнителнп, инспектпрпт врщејќи инспекциски надзпр е пвластен да прибира пптребни инфпрмации и ппдатпци, да зема изјави пд рабптници, 
да издава усмени и писмени наредби и пп пптреба да ппбара асистенција пд надлежен државен прган. 
35 Влада на РМ, Наципнална кпмисија за бпрба прптив тргпвија сп луде  и илегална миграција , Стандардни пперативни прпцедури за ппстапуваое 
сп жртви на тргпвија сп луде, 2018 гпдина:  http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/MK-SOP.pdf  
36 Закпн за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македпнија“  бр. 35/1997, 29/2002, 36/2011, 164/2013, 44/2014, 33/2015, 147/2015 
и 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 317/2020). 
37 Закпн за инспекциски надзпр ( Службен весник на Република Македпнија бр. 102/2019 пд 22.05.2019 гпдина 

http://nacionalnakomisija.gov.mk/wp-content/uploads/2016/12/MK-SOP.pdf
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стпренп кривишнп делп би се надминалп ппвтпрнптп утврдуваое на фактите пд надлежнипт јавен 

пбвинител вп услпви кпга претхпднп  надлежен државен прган ја утврдил пдредената фактишка спстпјба на 

записник. Згплемуваоетп на надлежнпстите на ДИТ ќе дпведе дп згплемуваое на пптребата пд 

врабптуваое на трудпви инспектпри, нп и дп пптребата да се зајакнат капацитетите на ппстпјните трудпви 

инспектпри сп цел преппзнаваое на индикатприте ппврзани сп тргпвијата сп луде.  

Инспектприте на труд немаат пвластуваое да ппстапуваат вп пбласти какп дпмащната рабпта, слугуваоетп, 

малите семејни земјпделски единици, и сп нивнптп исклушуваое предвиденп вп Закпнпт за забрана и 

спрешуваое и забрана за врщеое на нерегистрирана дејнпст38 се пвпзмпжува пптенцијалните жртви на 

трудпва експлпатација да не бидат сппдветнп пткриени и дппплнителнп прпцесирани. 39 

Имајќи ја предвид мпменталната пплпжба на сезпнските рабптници, нивнипт ризик пд трудпва 

експлпатација и превенција пд тргпвијата сп луде, ДИТ вп спрабптка сп МТСП ги спгледаа дпбрите практики 

и израбптенипт мпдел за ангажираое на сезпнските рабптници вп Р.Србија. Какп резултат на пптребата пд 

ппдпбруваое на пплпжбата на сезпнските рабптници, вп тек е изгптвуваое на нпв закпн кпј ќе ја регулира 

пплпжбата на сезпнските рабптници вп делпт на нивнптп евидентираое и ппстапките за врабптуваое на 

сезпнски рабптници. Сп пглед на времетраеоетп на рабптата  имајќи предвид дека станува збпр за 

краткптрајна рабпта вп кпја щтп најшестп рабптниците пстануваат непријавени и завлегуваат вп сивата зпна 

на нефпрмалната екпнпмија ќе се впведе принцип на директнп евидентираое вп системпт за 

задплжителни придпнеси пд пензискп, инвалидскп, здравственп и спцијалнп псигуруваое без 

фпрмалнпсти на склушуваое на писмени дпгпвпри и пбјавуваое на пгласи. 40 

 

Стппанската кпмпра,  синдикатите, земјпделските задруги и невладините прганизации за бпрба прптив 

тргпвијата сп луде 

Стппанската кпмпра преку свпите шленпви41, мпже активнп да придпнесе кпн превенција и спрешуваое на 

тргпвијата сп луде сп цел трудпва експлпатација, нп и згплемуваое на свеста на рабптпдавашите за 

серипзнпста на трудпвата експлпатација кпја мпже да прерасне вп тргпвија сп луде. Тргпвијата сп луде 

претставува ризик за бизнис заедницата меду делпвните партнери, вклушувајќи ги и активнпстите на 

приватните агенции за врабптуваое. Кпга станува збпр за сезпнската рабпта треба да се пптенцира дека не 

секпгащ рабптпдавашпт е заппзнат за услпвите ппд кпи лицата се ангажирани да рабптат кај негп. Нереткп, 

меду негп и самипт рабптник ппсредуваат трети лица т.н трудпви претприемаши, кпи шестп имаат и улпга на 

надзпрници на рабптата на рабптниците, нп  пва не смее  и не гп пслпбпдува рабптпдавашпт пд 

пдгпвпрнпст  дпкплку некпе лице биде трудпвп експлпатиранп и стане жртва на тргпвија сп луде.42 

Пд пспбенп знашеое се активнпстите кпи мпже да се преземат на нивп на кпмпанија и индустрија, на 

наципналнп, регипналнп медутпа и на медунарпднп нивп вп бпрбата прптив тргпвијата сп луде. Кпмпаниите 

мпжат да бидат ппгпдени пд тргпвијата сп луде на разлишни нашини. Мпже директнп да се ппврзат сп 

                                                           
38 Закпн за забрана и спрешуваое и забрана за врщеое на регистрирана дејнпст (Службен Весник на РСМ бр. 199/2014) 
39 Медунарпдна прганизација за миграции (ИПМ), Министерствп за труд и спцијална пплитика, Државен инспектпрат за труд, Прирашник  за ранп 
пткриваое на слушаеви на тргпвија сп луде за трудпви инспектпри , јули 2010 гпдина 
40 Заклушпци и напди истакнати на кпнференција на тема: ,,Бпрбата прптив тргпвијата сп луде преку институципнални и впнинституципнални 
механизми’’ пдржана на ден 18.11.2022 гпдина 
41 Вп Кпмпрата шленуваат физишки лица - тргпвски ппединци и правни лица, запищани вп Тргпвскипт регистар и Регистарпт на други правни лица сп 
седищте вп Република Северна Македпнија, кпи врщат тргпвска дејнпст и други субјекти запищани вп Регистарпт сп седищте вп Република Северна 
Македпнија, кпи сп свпјата дејнпст придпнесуваат за унапредуваое на рабптеоетп на стппанствптп 
42

 Заклушпци и напди истакнати на кпнференција на тема: ,,Бпрбата прптив тргпвијата сп луде преку институципнални и впнинституципнални 

механизми’’ пдржана на ден 18.11.2022 гпдина 
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практиката на регрутираое, трансппрт, засплнищте или примаое на лице за целта на експлпатација (сп 

други збпрпви, жртви на тргпвија сп луде). Приватните субјекти мпже да бидат вмещани вп тргпвија сп луде 

дпкплку нивните прпстприи, прпизвпдите или услуги се кпристат пд тргпвците сп луде за пстваруваое на 

експлпатацијата. 

Тргпвијата сп луде е знашаен ризик за приватнипт сектпр, каде щтп жртвите се впвлешени ппд кпнтрпла на 

тргпвците сп луде вп пбид да дпбијат некаква фпрма на врабптуваое или рабптен ангажман. Приватнипт 

сектпр мпже да игра улпга на спрешуваш, бпрец и нп активен актер вп превенцијата на тргпвијата сп луде . 

Ппради пваа пришина, приватните кпмпании имаат кпрппративна пдгпвпрнпст да ги ппшитуваат шпвекпвите 

права. Сп цел да превенира тргпвијата сп луде сп цел трудпва експлпатација секпгащ треба деталнп да се 

прпверуваат пгласите  или ппнудите за рабпта  па дури и да се пстварат кпнсултации сп сппдветните 

респрски или гранкпви синдикати.  Вп пднпс на зајакнуваое на спрабптката сп  здруженијата на градани  

фпрмиранп е пперативнп телп43  кпе пд пваа гпдина ја заппшна свпјата рабпта  и веќе има идентификуванп 

некплку жртви на тргпвија сп луде. Пва пперативнп телп е фпрмиранп за идентификација и следеое на 

слушаи сп тргпвија сп луде заппшнувајќи пд фпрмалната идентификација  дп целпсна рехабилитација и 

респцијализација на жртвата и  следеое на целипт прпцес вп пднпс на ппстапуваоетп на надлежните 

пргани на прпгпн и судските ппстапки.  

Вп  текпт на 2022 гпдина се вппши дпбар пример на пстварена медунарпдна спрабптка ппмеду Синдикатпт 

за угпстителствп и туризам вп РСМ и Синдикатпт за туризам и услуги вп Р. Хрватства вп врска сп пријавен 

слушај при врщеое на сезпнска рабпта на македпнски државјани вп Р. Хрватска.44Штп билп дпгпвпренп 

ппмеду лицетп щтп ги најмилп двајцата рабптници и рабптниците: 

 

ШТО БИЛО ДОГОВОРЕНО? ШТО СЕ СЛУЧИЛО? 

Рабптни ангажман вп фабрика за прерабптка на месп за 

изврщуваое рабптни задаши за сплеое на сланина; 

Рабптни активнпсти на лента на кплеое и рабпта вп замрзнуваш 

на температура пд -20; 

Вп дпгпвпрпт билп наведенп дека превпзпт пд местптп на 

сместуваое дп местптп каде щтп требалп да се изврщи 

рабптата и сместуваоетп се ппдмирени пд страна на 

рабптпдавашпт; 

Трпщпците за превпз пд местптп на сместуваое дп местптп на 

рабптата не биле ппкриени. Местптп на сместуваое дп 

рабптнптп местп билп пддалешенп 7км. Дппплнителнп им билп 

кажанп дека треба да платат сметки за струја и впда; 

Дпгпвпрени 40 шаса рабптнп време вп неделата; Врашуваое птказ за недпадаое на рабпта (два дена) пп веќе 

пдрабптени  40 шаса; 

Дпгпвпрена брутп плата вп пдреден изнпс; Друг изнпс на платата сп дппплнителни трпщпци на тпвар на 

рабптниците; 

Сп пстварената спрабптка ппмеду синдикатите, на двајцата рабптници пд Македпнија им биле пбезбедени 

рабптни дпзвпли и им биле ппнудени други рабптни места вп хптел вп близина на Пунта Скали вп Задар. Вп 

врска сп кпнкретнипт слушај, не ппстпјат инфпрмации вп пднпс на тпа дали настанпт е пријавен вп 

надлежните институции нп рабптниците не се идентификувани какп пптенцијални жртви на тргпвија сп 

луде.  Ппкрај ппмпщта кпја им била ппнудена пд страна на македпнскипт синдикат, дп синдикатпт ппбарале 

ппмпщ ущте три македпнски државјанки кпи рещиле да ппбараат ппмпщ преку двата синдикати. 

Медунарпдната спрабптка на синдикатите при пријави за прекрщуваоа на рабптните права на рабптниците 

                                                           
43 Пперативнптп телп гп спшинуваат пплициските службеници пд Наципналната единица при МВР, претставници пд Наципналнипт механизам за 

упатуваое, претставници пд јавнптп пбвинителствп за прганизиран криминал и кпрупција какп и претставници пд граданскптп здружение Птвпрена 

ппрта ла страда 
44 http://bitly.ws/vA5F  

http://bitly.ws/vA5F
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при врщеое на сезпнска рабпта вп странствп е пд пспбенп знашаеое имајќи гп предвид фактпт дека кпга 

најшестп какп ппсредник се јавува физишкп лице, рабптните услпви не се секпгащ пнакви какви щтп биле 

претхпднп дпгпвпрени при щтп вп такви слушаи щансите дека нема да ппстпи пфицијален дпгпвпр за 

врабптуваое се гплеми.При вакви измами пспбенп е знашајна улпгата на Синдикатите , нп и на Стппанската 

Кпмпра да се изнајде нашин какп би мпжела да се пбезбеди дппплнителна защтита на македпнски 

сезпнски рабптници вп државата нп вп странствп какп и да се впсппстави систем на известуваое ппмеду 

стппанските кпмпри/синдикатите пд една страна какп и Државнипт инспектпрат за труд нп и 

Министерствптп за внатрещни рабпти пд друга страна вп слушаи кпга ппстпјат индикатпри кпи укажуваат 

дека пдредени сезпнски рабптници мпже да се идентификуваат какп пптенцијални жртви на тргпвија сп 

луде сп цел трудпва експлпатација. 

 

ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СУПСТАНДАРДНИ УСЛОВИ 

ЗА ВРЕМЕ НА ВРШЕЊЕ НА СЕЗОНСКАТА РАБОТА 

Спгласнп изјавите на ушесниците присутни на пдржаните инфп сесии се дпби инфпрмација дека сезпнските 

рабптници кпи се ангажирани вп пбласта на земјпделствптп без разлика дали станува збпр за рабптници 

ангажирани пд други градпви вп рамките на границите на нащата држава или мигранти за време на 

изврщуваое на сезпнската рабпта живеат вп супстандарни услпви.   Пд напдите дпбиени пд пдржана инфп 

сесија вп земјпделци вп Кавадарци, се дпјде дп заклушпк дека најшестп какп рабптна сила за изврщуваое на 

земјпделски рабпти вп екпт на сезпната се ангажираат рабптници пд рпмска етнишка припаднпст, пд 

целата држава, кпи сп прганизиран превпз пристигнуваат дп местптп каде щтп треба да ја изврщуваат 

рабптата.  Сезпнските рабптници, за време на изврщуваое на сезпнската рабпта живеат вп супстандардни 

услпви, на самптп местп каде щтп ја изврщуваат рабптата- на нива вп щатпри .  

Вп пбластите каде щтп ппстпи пптреба пд ангажираое на сезпнска рабпта ппстпјат т.н екпнпмии на гетп, 

щтп се карактеризираат сп живеалищта слишни на сирпмащни квартпви каде щтп рабптниците мигранти 

живеат пдделени пд лпкалнптп население. 45Пд инфп сесијата пдржана вп Негптинп, пд страна на лудетп 

щтп дпадаат пд сите краеви на земјата , па и пд регипнпт за време на грпздпберпт имаат дури и свпјата 

населба вп градпт.  Штп се пднесува дп ангажираоетп на сезпнските рабптници пд странствп, тие најшестп  

дпадаат вп нащата држава за сезпнска рабпта ппради блиската гепграфска пддалешенпст пд пкплните 

држави. Врщеое на сезпнската рабпта на странци вп нащата држава е вппшливп вп југп-западнипт дел на 

државата пднпснп вп Ресен за време на јабплкпберпт. Престпјуваат вп приватни сместуваоа за кпе 

сместуваое треба дппплнителнп да пдвпјат финансиски средства. Пд таа пришина вп една спба 

престпјуваат и ппвеќе лица се дпдека не се заврщи рабптата за кпја се ангажирани.   

Сместуваоетп на сезпнските рабптници треба да пбезбедува сппдветен живптен стандард. Кпга 

сместуваоетп е дпгпвпренп пд страна на рабптпдавашпт, месешнипт издатпк не треба да биде прегплем вп 

сппредба сп нетп изнпспт на сезпнскипт рабптник, а финансискипт месешен издатпк на име закуп не треба 

автпматски да се пдзема пд платата на рабптникпт.  Сместуваоетп на лицата вп супстандардни услпви за 

време на изврщуваоетп на сезпнската рабпта, заеднп сп другите елементи какп на пример: пдземаое на 

патни исправи, пгранишуваое на слпбпда на движеое, пбезбедуваое на мнпгу мал надпмест за 

                                                           
45

 Council of Europe , Labour trafficking in North Macedonia: risks factors, trends, and challenges https://rm.coe.int/report-labour-trafficking-north-

macedonia-2022/1680a81842  

https://rm.coe.int/report-labour-trafficking-north-macedonia-2022/1680a81842
https://rm.coe.int/report-labour-trafficking-north-macedonia-2022/1680a81842
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РАБПТПДАВАЧ 

•Мпже да биде претприемаш правнп лице или физишкп лице шлен на семејнп стппанствп щтп се занимава сп земјпделсгвп; 

•Рабптпдавашпт гп пријавува странецетп какп сезпнски рабптник без рабптна дпзвпла ( пптребна е самп пријава вп надлежна пплициска 
станица преку кпја рабптникпт дпбива матишен брпј за странци); 

•Пвпзмпжуваое безбеднпст и здравје при рабпта; 

•Има пбврска за плаќаое на придпнеси и данпци без пглед на висина на дневнипт надпмест и рабптнптп време; 

•Рабптпдавашиte кпи ппседуваат ЕДБ не се пбврзани да се пријават за врабптуваое сезпнски рабптници. Рабптпдавашите кпи не се пбврзани 
да ппседуваат ЕДБ дплжни да се пријават вп Данпшната управа за врабптуваое сезпнски рабптници 

•Мпже да ангажира сезпнски рабптник најмнпгу дп 180 дена вп текпт на календарската гпдина 

•Мпже да ангажира ист сезпнски рабптник најмнпгу дп 120 дена вп една календарска гпдина 

РАБПТНИК 

•Пднпспт меду рабптник и рабптпдаваш се регулира сп усен дпгпвпр; 

•Рабптникпт дпбива надпмест пп рабптен шас врз пснпва на придпнеси и данпци најмалку вп изнпс на минимална плата ; 

•Сезпнскипт рабптник не се брище пд евиденцијата на неврабптени лица; 

•Не се прекинува паришнипт надпместпк вп слушај на привремена неврабптенпст; 

•Правп на здравственп псигуруваое, сезпнскипт рабптник има самп вп слушај на ппвреда на рабпта и прпфесипнални забплуваоа; 

•Сезпнските рабптници имаат правп на пензискп и инвалидскп псигуруваое; 

•Сезпнска рабпта се смета какп рабптна надвпр пд рабптен пднпс; 

•ПСезпнските рабптници имаат правп на дневен пдмпр пд најмалку 30минути , а рабптнп време не смее да биде ппдплгп пд 12 шаса дневнп; 

•Пп рабптнипт ангажман пд 120 дена, рабптникпт мпже да прпдплжи да рабпти сезпнски рабпти кај друг рабптпдавач; 

ИНСТИТУЦИИ 

•Пријава и пдјава на сезпнски рабптници се врщи електрпнски преку данпшната управа; 

•Агенцијата за врабптуваое пп службена дплжнпст впди електрпнска евиденција на сезпнски рабптници врз пснпва на размена на ппдатпци 
сп Данпшната управа; 

•Вп евиденцијата на Агенцијата за врабптуваое мпже да се запищат и лица кпи се заинтересирани за врщеое на сезпнска рабпта; 

•Врабптуваоетп на сезпнските рабптници гп кпнтрплира Данпшната управа, Земјпделската инспекција и Трудпвата инспекција секпј спгласнп 
свпите надвлежнпсти 

срабптенптп, мпже да биде индикатпр дека рабптпдавецпт ја злпупптребува свпјата мпќ и ги става 

рабптниците вп спстпјба на ппдреденпст. Сп тпа и ппкрај тпа щтп кај нив ппстпи спгласнпст за врщеое на 

сезпнската рабпта, сместуваоетп вп супстандардни услпви е индикатпр дека истите мпже да бидат и 

трудпвп експлпатирани. 

 

ДОБРА РЕГИОНАЛНА ПРАКСА ПРИ АНГАЖИРАЊЕ НА СЕЗОНСКА РАБОТА 

Република Србија сппшувајќи се сп темната брпјка на сезпнски рабптници вп 2018 гпдина дпнесе ппсебен 

закпн за регулираое на сезпнската рабпта ппзнат какп Закпн за ппеднпставуваое на рабптнптп 

ангажираое на сезпнските рабпти вп пдредени дејнпсти.46 Сп пвпј закпн се регулираат дејнпстите вп кпи 

мпже да се ангажираат сезпнските рабптници ппд ппеднпставни услпви, се ппеднпставува ппстапката за 

пријавуваое и пдјавуваое на сезпнските рабптници, се регулира нашинпт на плаќаое на данпци и 

придпнеси , правата и пбрските на рабптникпт и на рабптпдавашпт и се плеснуваат услпвите за рабптнп 

ангажираое на странци какп сезпнски рабптници. Сп ппеднпставуваоетп на услпвите за ангажираое на 

сезпнските рабптници, брпјпт на легалнп ангажирани сезпнски рабптници ппраснал за ппвеќе пд десет 

пати, се намалила стапката на рабпта на сезпнски рабптници вп нефпрмалната екпмија за 37% а бучетските 

прихпди се згплемиле на 4 милипни евра47. 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Регулираое на сезпнската рабпта вп Република Србија48 

                                                           
46 ЗАКПН п ппједнпстављенпм раднпм ангажпваоу на сезпнским ппслпвима у пдређеним делатнпстима "Службени гласник РС", брпј 50 пд 29. 06. 
2018. 
47 https://www.youtube.com/watch?v=yYBPW9WDP4E&t=1s  
48 NALED, 2019, Vodic za elektronsku prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi 

https://www.youtube.com/watch?v=yYBPW9WDP4E&t=1s
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ЗАКЛУЧОЦИ 

 Ангажираните сезпнски рабптници вп нащата државата се пспбенп ранлива категприја на лица, а се 

ппд виспк ризик пд експлпатација имајќи ја предвид праксата на земјпделците да ангажираат рабптна 

сила без ппшитуваое на закпнските пдредби за фпрмалнп склушуваое на дпгпвпри на ппределенп 

време за врщеое на сезпнска рабпта. Без фпрмалнп склушуваое на дпгпвпри за врщеое на сезпнска 

рабпта, сезпнските рабптници се ппд ризик да рабптат мнпгу ппвеќе шаспви пд пна щтп е првишнп 

дпгпвпренп, да не им се исплатени прекувремените израбптените шаспви, да не се впппщтп платени за 

израбптената рабпта какп и да бидат принудувани да дадат и други услуги за време на рабптнипт ден. 

 Не ппстпјат ппсебни дпгпвпри за врщеое на сезпнска рабпта, туку станува збпр за дпгпвпри на 

ппределенп време за врщеое на сезпнска рабпта какп вид на врабптуваое на сезпнските рабптници. 

 Сезпнската рабпта не е дпвплнп регулирана вп Закпнпт за рабптните пднпси пднпснп птсуствуваат 

пдредби за деталнп уредуваое на сезпнската рабпта преку кпи ќе се зајакне защтитата на сезпнскипт 

рабптник пд трудпва експлпатација. 

 Гплем е брпјпт на сезпнските рабптници кпи врщат сезпнската рабпта врз пснпва на склушен усмен 

дпгпвпр сп „рабптпдаваш’’ сп щтп се дпведуваат дп немпжнпст да ги пстваруваат правата пд рабптен 

пднпс спгласнп Закпнпт за рабптни пднпси, а следственп на тпа се ставаат вп спстпјба на ризик и 

ранливпст да ппстанат жртви на трудпва експлпатација нп и други видпви на ескплпатација какп 

сексуалната експлпатација. 

 Не ппстпи јасна дефиниција за тпа щтп се ппдразбира ппд терминпт „експлпатација’’  наведен вп 

кривишните дела Тргпвија сп луде и кривишнптп делп Тргпвија сп дете. 

 Мнпгу реткп, нп има и слушаи кпга сезпнските рабптници склушуваат дпгпвпри за делп за изврщуваое 

на сезпнска рабпта.  Имајќи гп предвид пва, се изигруваат закпнските пдредби пд ЗРП и се пребегнува 

кпн кпристеое на дпгпвпри за делп какп дел пд пблигаципните пднпси. Врз пснпва на вака склушените 

дпгпвпри, рабптпдавашите се пслпбпдени пд дппплнителнипт трпщпк за плаќаое на придпнеси вп 

фпндпвите за здравственп, спцијалнп, пензискп и инвалидскп псигуруваое а пбврзани се самп на 

плаќаое на данпк на дпхпд вп висина пд 11.11%. Сп тпа, сезпнските рабптници се ставени вп 

ппнеппвплна пплпжба вп пднпс на защтитата кпја би ја дпбиле спгласнп Закпнпт за рабптните пднпси. 

 ЗРП не дпзвплува лица кпи се вп редпвен рабптен пднпс да бидат ангажирани какп сезпнски 

рабптници и следственп на тпа сп самптп ангажираое на рабптник за врщеое на сезпнска рабпта, 

рабптникпт се брище пд евиденцијата на неврабптени лица.  

 Паришнипт надпместпк вп слушај на неврабптенпст се запира бидејќи сезпнскипт рабптник е дплжен да 

склуши дпгпвпр за ппределенп време за врщеое на сезпнска рабпта. Пп птстрануваое на таа пришина, 

истипт се исплаќа за препстанатптп време. 

 Државнипт инспектпрат за труд спгласнп Закпнпт за инспекциски надзпр и стандардните пперативни 

прпцедури е дплжен при врщеое на инспекцискипт надзпр при спмневаое за ппстпеое на 

пптенцијална жртва на тргпвија сп луде да ги извести НМУ при МТСП и Наципналната единица за бпрба 

прптив тргпвија сп луде и криумшареое мигранти при МВР. Спгласнп прибавените ппдатпци, за 

ппследните три гпдини , ДИТ нема евидентиранп пптенцијални жртви на тргпвија сп луде. 
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 Ппстпјнптп закпнпдавствп не предвидува пвластуваоа на Државнипт инспектпрат за труд активнп да се 

вклуши вп спрешуваое на трудпвата експлпатација и тргпвијата сп луде.  Државнипт инспектпрат за труд 

се сппшува сп пгранишувашки шпвешки ресурси наспрпти гплемипт брпј на екпнпмски субјекти кпи се 

предмет на надзпр. 

 Ппстпјат  навпди вп врска сп сместуваое на сезпнските рабптници вп нехумани и супстрандарни 

услпви, какп и нивнп престпјуваое вп щатпри на местптп каде щтп ја изврщуваат сезпнската рабпта щтп 

е деградирашкп и  ппнижувашкп и претставува индикатпр за нивна трудпва експлпатација. 

 Не се практикува административната ппстапка за дпбиваое дпзвпла за рабпта вп РСМ за странци – 

сезпнски рабптници. Вп пваа наспка, странците , најшестп пд ппдранишните места , влегуваат на 

теритпријата на РСМ вп свпјствп на странци кпи имаат закпнски престпј пд 90 дена и за време на 

нивнипт престпј врщат непријавена сезпнска рабпта. 

 Барателите на азил не се вп мпжнпст активнп да се вклушат на пазарпт на трудпт, и ппкрај закпнската 

мпжнпст кпја ја имаат ппради прпблеми вп врска сп издаваое на нивни матишен брпј за странец. 

 Не ппстпи деталнп регулираое на нашинпт на миграцијата на сезпнските рабптници вп рамките на 

државите пд Птвпрен Балкан. 

 Вп тек е дпнесуваое на нпв закпн за ппдпбруваое на правната пплпжба на сезпнските рабптници, 

нивнп евидентираое вп системите на задплжителнп здравстрвенп, пензискп спцијалнп и инвалидскп 

псигуруваое преку кпј систем би се превенирала трудпва експлпатација и евентуалнптп слушуваое на 

тргпвијата сп луде; 

 

ПРЕПОРАКИ 

 Пптребнп е да се дпнесе ппсебен закпн за врщеое на сезпнска рабпта кпј ќе ги ппфати самп сезпнските 

рабптници за рабпта вп пние пбласти/ сектпри каде щтп ппстпи пптреба пд ангажираое на сезпнска 

рабпта. Дпнесенипт закпн за ппеднпставуваое на рабптнптп ангажираое на сезпнските рабпти вп 

пдредени дејнпсти вп Р.Србија треба да се земе предвид какп дпбра регипнална пракса щтп ќе дпведе 

дп згплемуваое на брпјпт на легалнп ангажираое на сезпнските рабптници, ќе се намали стапката на 

рабпта на сезпнски рабптници вп нефпрмалната екпнпмија а сетп тпа ќе дпведе дп згплемуваое на 

бучетските прихпди. 

  Дп дпнесуваое на нпвипт закпн за ппдпбруваое на пплпжбата на сезпнските рабптници, ангажманпт 

на сезпнските рабптници мпра да биде спрпведен спгласнп ЗРП сп цел пбезбедуваое на ппгплема 

защтита на сезпнските рабптници кпи се вп ризик пд трудпва експлпатација. 

 Пптребнп е сеппфатна фпрмулација за тпа щтп се ппдразбира ппд терминпт ,, експлпатација’’. 

Сеппфатнптп дефинираое има за цел да се избегне недпследнпст вп правнптп тплкуваое и да не 

дпведе вп невпеднашена судска пракса. 

 Да се згплемат закпнските надлежнпсти на Државнипт инспектпрат за труд преку измена на Закпнпт на 

инспекција на трудпт и Закпнпт за инспекциски надзпр. 

 Згплемуваоетп на закпнските надлежнпсти ќе дпведе и дп згплемуваое на пптребата пд врабптуваое 

на дппплнителни шпвешки ресурси имајќи предвид дека вп мпментпт,спгласнп ппстпјните закпнски 

надлежнпсти на ДИТ , истипт се сппшува сп недпстиг на инспектпри наспрпти гплемипт брпј на 

екпнпмски субјекти предмет на инспекциски надзпр. 
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 Да се спрпведуваат редпвни пбуки за зајакнуваое на капацитетите на инспектприте за преппзнаваое 

на индикатприте за трудпва експплатација и рана идентификација на пптенцијални жртви на тргпвија сп 

луде. 

 Се пптенцира важнпста на впсппставуваое на медуинституципнална спрабптка, прп активнп 

вклушуваое на Стппанската кпмпра и синдикатите какп знашајни актери  кпи мпже активнп да 

придпнесат кпн згплемуваое на свеста за тргпвијата сп луде и превенција на ризикпт пд трудпва 

експлпатација какп на страната на приватните бизниси така и на страната на рабптпдавашите. 

 Агенцијата за врабптуваое на РСМ пптребнп е да впди ппсебен регистер и евиденција за сезпнски 

рабптници сп щтп би се плеснилп вмрежуваоетп при ппстпеое на пптреба пд сезпнски рабптници пд 

една страна и ппбарувашка на сезпски рабптници пд друга страна  какп и да предвиди мерки за 

субвенципнираое за врабптуваое на сезпнски рабптници. 

 АВРСМ да ги ппуши и вп писмена фпрма да им даде инфпрмација на сезпнските рабптници кпи дпадаат 

пд странствп за нивните права и пбврски спгласнп ппстпјнптп закпнпдавствп какп и каде да пријават 

нерегуларнпсти кпи прпизлегуваат пд впсппставенипт рабптен пднпс. 

 Вп тек на ппдгптпвка е измена на Закпнпт за матишен брпј сп цел да се излезе вп пресрет на бегалците 

кпи биле сп статус на привремена защтита вп државата, а сп тпа и пптребата пд дпделуваое на матишен 

брпј сп цел да ги пстварат свпите права (правп на врабптуваое, здравствена защтита итн). 

 Пптребнп е навременп да се уреди миграцијата предвидена вп рамките на Птвпрен Балкан сп цел 

врщеое на сезпнска рабпта. Дппплнителнп, да се направи истражуваое пд една страна за недпстиг на 

рабптници сп пдредени квалификации за врщеое на сезпнска рабпта, а пд друга страна за ппстпеое на 

сезпнски рабптници вп сектпри каде щтп ппстпи ппгплема ппнуда за рабптна сила. 

 Да се спрпведуваат редпвни инфпрмативни сесии за земјпделците кпи сакаат да ангажираат сезпнски 

рабптници сп цел нивнп инфпрмираое за пбврската за пријавуваое на рабптниците спгласнп ЗРП. 

 Државата  да ги вклуши сезпнските рабптници вп Пперативнипт план за активни прпграми и мерки за 

врабптуваое и услуги на пазарпт на трудпт  преку креираое на ппвплни услпви за нивнп врабптуваое и 

да пбезбеди субвенции за земјпделците кпи ќе ги пријавуваат свпите сезпнски рабптници спгласнп 

ЗРП, сп цел зајакнуваое на защтитата на сезпнските рабптници какп и нивнп ппттикнуваое за редпвнп 

ппдмируваое на закпнските пбврски за придпнеси вп фпндпвите за здравственп, спцијалнп,  пензискп 

и инвалидскп псигуруваое. 

 Рабптнптп ангажираое на сезпнските рабптници да се смета какп рабпта надвпр пд рабптен пднпс и да 

се дпзвпли врабптените да бидат ангажирани за врщеое на сезпнска рабпта. 

 Да бидат  јавнп и леснп дпстапни сите пптребни инфпрмаци вп врска сп дпкументи за апликација и 

издаваое на рабптна дпзвпла какп и инфпрмации за влез и престпј за странците кпи сакаат да рабптат 

вп РСМ. Ппставуваоетп на пвие инфпрмации на веб страницата на МВР нп и леснптп дистрибуираое на 

инфпрмациите дп индивидуалните земјпделци кпи имаат пптреба пд ангажираое на сезпнски 

рабптници пд странствп. 

 Да се плеснат услпвите ппд кпи странците мпже да дпбијат рабптна дпзвпла за врщеое на сезпнска 

рабпта или предлпг впппщтп да не се вади рабптна дпзвпла туку самп странецпт да гп пријави свпетп 

престпјувалищте и да ја наведе целта ппради кпја престпјува вп државата спгледувајќи ја дпбрата 

регипнална пракса пд Р.Србија. 


