
Помалку             15-30 дена                 30-45 дена                  Повеќе 
од 15 дена                                                                                  од 45 дена

СОСТОЈБАТА СО РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА
1 ноември 2020 – 31 март 2021

случаи на прекршувања на 
работнички права пријавени 
во Хелсиншкиот комитет за 
човекови права 

260

176

47
Дадена правна помош на 1630 
работнички и работници од 
различни средини и сектори

1630

Штип 99

Скопје 71

Неготино 23

Кочани 11

Пробиштип 8

Македонска     
Каменица 4

Чешиново 4

Велес 3

Битола 2

Делчево 1

Радовиш 1

Гевгелија 1

Куманово 1

Охрид  1

За 30 случаи нема податок

Регрес за годишен одмор (К-15)

Отпуштања од работа

Исплата на плата под минималната 

Неисплатени додатоци на плата 
(прекувремена работа, ноќна работа, 
работа на празник, минат труд)

Неисплатена плата и/или намалување 
на плата

Безбедност и здравје при работа 
(повреда на работно место, 
непочитување на мерки за заштита од 
коронавирусот)

Принудно спогодбено раскинување на 
договорот за вработување

Вознемирување на работно место

Годишен одмор

Паричен надоместок во случај на 
невработеност

Информација за користење државна 
финансиска помош

Породилно отсуство

Информација за користење на правото 
на штрајк

Распределба на бројот 
на случаи по градови

Правно советување
Успешно во 100% од случаите

Позитивен во 22 случаи 

Негативен во 17 случаи
 
Непознат во 221 случаи

Институциите не доставиле 
повратен одговор, не е доставена  
повратна информација од 
работниците или постапката сè 
уште не е завршена.

Број на поднесени барања за 
вонреден инспекциски надзор: 25

Позитивни: 10

Негативни: 6

Не е добиен одговор: 9

Државниот инспекторат за труд единствено доставува Известувања до 
подносителот; во ниту еден случај не доставил целосна документација за 
извршениот надзор.

Подрачни единици на ДИТ: 

Скопје 18

Кочани 2

Пробиштип 1

Штип 3

Гевгелија 1

Предмет на инспекциски надзор: 

Неисплатен регрес за годишен одмор (К-15) 6

Минимална плата 4

Безбедност и здравје при работа 4

Прекувремена работа 4

Намалување и/или неисплаќање на плати 2

Незаконити откази 3

Други повреди на права од работен однос 
(непријавени работници, распоредување на друго 
работно место, трансформација на работен однос, 
работа на празник, минат труд, пресметки на плата) 8

Во неколку случаи барањата за вонреден инспекциски надзор се 
однесувале на повеќе од една повреда на право од работен однос.

Помалку од 15 дена             15-30 дена                    Над 30 дена

Застапеност на прекршувањата по области
Прекршувањата на работничките права се застапени во речиси сите 
гранки, но најголем дел од нив во:

Текстилна индустрија  

Трговија                          

Производство                 

Здравство                         

Градежништво                 

Во 52 случаи работничките и работниците не доставиле  податоци за 
дејноста каде што се случило прекршувањето

Период од поднесено барање до добиен одговор од ДИТ
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Статус на барањата за кои сè уште нема одговор од ДИТ

период на чекање одговор

неодговорени барањ
а

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 
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Приватен сектор
195

Јавен сектор 
13

33

29

28

28

23

15

10

9

8

8

7

5

4

141

12

4

4

3

26%

19%
13%

13%

13%

10%

6%


