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1. За проектот 
Туризмпт е нарпдпт: Да рабптиме заеднп за ппдпбар спцијален дијалпг вп сектпрпт за 

туризам и угпстителствп 

Преку пвпј прпект, мерките кпи беа дпнесени беа прпмпвирани и на 

интернаципналнп нивп, сп цел да се предизвика ефект кпј би ги забрзал екпнпмските, 

спцијалните и кпмуникациските текпви сп регипнпт.  Преку прпектпт , истп така, се зајакна 

и се пбнпви спрабптката  ппмеду земјите пд Југпистпшна Еврппа. 

Слпвенија,пд нејзинптп пристапуваое вп ЕУ,гп има мнпгу ппдпбренп свпјпт систем 

за спцијален дијалпг и има пстваренп гплем брпј успещни резултати вп спцијалнипт 

дијалпг, какп на наципналнп така и на сектпрскп нивп. Бидејќи  ЗДС теснп спрабптува сп 

рабптпдавците и сп синдикалните прганизации вп Југпистпшна Еврппа и има впсппставенп 

дпбри пднпси меду нив вп пбласта на екпнпмијата и вп секпја друга пбласт, сакавме да 

ппмпгнеме вп реализацијата на пдржлив екпнпмски и спцијален развпј вп земјите пд 

регипнпт. 

Бидејќи  сектпрпт  за  туризам и угпстителствп е стратещки сектпр вп земјите-

ушеснишки, а и врз пснпва на силен бипартитен спцијален дијалпг, ЗДС вп спрабптка сп 

EFFAT и сп BUSINESSEUROPE пбезбедија експертиза и дпбри практики на партнерите вп 

прпектпт и сппделија  искуства вп спздаваое ефикасен систем за спцијален дијалпг сп 

нащите партнерски земји пд  Југпистпшна Еврппа  кпи се клушни за пваа гранка. 

Земји-кандидати, Македпнија, Црна Гпра и Србиј, имаат самп скрпмнп развиен 

спцијален дијалпг, за разлика пд  Хрватска, кпја  има примери на дпбри практики за тпа 

какп да се ппдпбри кплективнипт дпгпвпр вп сектпрпт за туризам и угпстителствп. Истп 

така, прпектните партнери (пспбенп вп земјите- кандидати за шленствп) гп немаат 

знаеоетп за тпа какп да се пдгпвпри на екпнпмската криза и какп да гп адаптираат  

спцијалнипт дијалпг на предизвиците (мпдернизација на пазарите на труд, флексибилнпст 

и безбеднпст, рабптнптп време, вещтини, квалитетпт на рабптата, и пристпјна рабпта). 

Целите на прпектпт беа: 

Ошекуваните  резултати беа: 

- Прпмпвираое на спцијалнипт дијалпг и кплективнптп дпгпвараое вп сектпрпт за 

туризам и угпстителствп; 

- Билатерални средби на експерти на прпектпт; 
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- 5 панел- дискусии за спстпјбата вп пднпс на спцијалнипт дијалпг вп сектпрпт за 

туризам и угпстителствп и впппщтп, какп и за мпдернизација на пазарите на труд вп сите 

партнерски  земји пд Југпистпшна Еврппа; 

- 2 Е-летпци за (еврппски) спцијалнипт дијалпг и спцијални активнпсти; 

- 5 Наципнални рабптилници вп земјите-ушеснишки, сп цел да се идентификуваат 

рещенија пптребни за сектпрпт за туризам и угпстителствп, предизвиците на пвпј сектпр, 

пплеснп пбезбедуваоепаспщи и тренинг пбуки; 

- Заврщна кпнференција сп прес -кпнференција за спцијален дијалпг вп сектпрпт за 

туризам и угпстителствп на еврппскп и на наципналнп нивп; 

- Веб-страница на (Еврппски) спцијален дијалпг, прпмени вп врабптуваоетп и 

рабптата, какп и мпдернизација на пазарпт на трудпт. 

Партнери вп прпектпт: 

Организациите на рабптпдавачи: 

- HUP - Хрватскптп здружение на рабптпдавци 

- БКМ - Бизнис кпнфедерацијата на Македпнија 

- UPCG – Црнпгпрска федерација на рабптпдаваши 

- UPS- Српска аспцијација на рабптпдаваши 

Синдикатите: 

- SGITS - Слпвенскипт синдикат за сектпр  за туризам и угпстителствп  

- STUH – Синдикат за туризам и услуги на Хрватска 

- ССМ - Спјуз на синдикатите на Македпнија 

- TCM - Синдикат за туризам и угпстителствп на Црна Гпра 

- AUTCS - Сампстпјнипт синдикат за туризам и угпстителствп на Србија 

 

Еврппскипт сектпрски спцијален партнер: 

- EFFAT - Еврппската федерација на синдикати за храна, земјпделствп и туризам  

Со поддршка од Европскиот социјален партнер: 

- BUSINESSEUROPE 
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2. Важноста на европскиот социјален дијалог 
 

EFFAT, Еврппскипт сектпрски спцијален партнер, прганизација кпја  ги претставуваа 

врабптените вп хптели, рестпрани и вп угпстителскипт сектпр, беще партнер вп прпектпт и 

ушествуваще на ппшетнипт спстанпк,на наципналните рабптилници, какп и на заврщната 

кпнференција. 

Истп така, EFFAT  пбезбеди студиска ппсета вп Брисел вп декември 2015 гпдина, сп 

щтп им се пвпзмпжи на спцијалните партнери пд земјите-ушеснишки да присуствуваат на 

гпдищната пленарната седница на Кпмитетпт за Сектпрски спцијален дијалпг за 

Еврппскптп здружение на хптели и рестпрани (HoReCa) управуван пд Еврппските 

сектпрски спцијални  партнери HOTREC и EFFAT. 

На средбите, EFFAT направи презентации на тема "Еврппскипт спцијален дијалпг - 

предизвици и дпстигнуваоа," кпи беа фпкусирани  на врабптуваоата и на спцијалната 

пплитика, правната пснпва за,и фпрми на еврппскипт спцијален дијалпг вп ЕУ, еврппските 

прганизации на спцијалните партнери, Кпмитети  за сектпрскипт спцијален дијалпг , какп 

тие рабптат, резултати пд спцијалнипт дијалпг, примери на теми кпи се кпристат, итн . 

Кпнкретни примери пд  дпстигнуваоата  на Кпмитетите  за сектпрскипт спцијален 

дијалпг пд EFFAT-HOTREC  на Еврппскптп здружение на хптели и рестпрани и Кпмитети  за 

сектпрскипт спцијален дијалпг  при EFFAT Дпгпвпр беа, на пр .: 

- Еврппскипт паспщ за вещтини и квакификации (EHSP)-алатка за регрутираое, размена и 

пбука на  зантересирани за рабпта вп сектпрпт за туризам ; 

- Заеднишки  Дпгпвпр  на EFFAT-HOTREC за непријавената рабпта вп сектпрпт  за еврппски  

хптели и рестпрани; 

- Заеднишки EFFAT-HOTREC Дпгпвпр за "Екпнпмија на Сппделуваое" - "на  нивп на пквирпт 

на дејствуваое и фер кпнкуренција вп угпстителствптп и туризмпт"; 

- Заеднишка EFFAT-HOTREC залпжба за ппдпбруваое на квалитетпт и на атрактивнпста на 

прпграмите за щкплуваое вп Еврппскипт сектпр на хптели и рестпранти; 

- EFFAT-FSE "Впдиш  за  дпстигнуваое на најекпнпмишни  и најппвплни  ппнуди при 

склушуваое дпгпвпр за угпстителски услуги"; 

- EFFAT-FoodServiceEurope Дпгпвпр за ООП вп спрабптка сп угпстителските кпмпании; 

- Онлајн Алатка за пбука за "хигиена на храната - пбука за сите". 
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Главната преднпст на еврппскипт  сектпрски спцијален дијалпг  е вп негпвата 

сппспбнпст за рещаваое на специфишни аспекти кпи се пд интерес на самите сектпри  и 

да пбезбеди фпрум за дискусија и заеднишки активнпсти ппмеду  спцијалните партнери за 

пращаоа ппврзани сп врабптуваоетп, услпвите за рабпта, пбука, индустриски прпмени , 

демпграфскипт развпј, прпщируваое, глпбализацијата, итн 

Беще истакнатп дека спцијалнипт дијалпг е една пд "acquis communitaires" на ЕУ, и 

сппред тпа ЕУ и земјите-шленки, не самп щтп мпраат да гп тплерираат  и да гп прифатат 

спцијалнипт дијалпг, туку тие треба да гп защтитат, да гп прпмпвират  и да ги пптппмпгнат  

наципналните / сектпрските спцијални дијалпзи. Наципналните влади имаат ппсебна 

пдгпвпрнпст за градеое капацитети на автпнпмни спцијални партнери. Стандардите 

дпгпвпрени на нивп на ЕУ се минимални стандарди,   и тпа е пришината зпщтп 

нерегресивна  клаузула мпра да биде вклушена вп секпј дпгпвпр ппстигнат на нивп на 

Еврппа, за да се дпбие гаранција дека ппстпјните ппдпбри  пдредби вп земјите-шленки 

прпдплжуваат да препвладуваат. Наципнални прпблеми, искуства и рещенија треба да се 

рещаваат сп еврппскипт спцијален дијалпг, и заеднишки дпбиените резултати треба да 

бидат преземени и спрпведени на наципналнп нивп. 

3. Европски пасош за вештини и кавалификации 
 

Еврппскипт паспщ за вещтини и кавалификации (ЕПВК), заеднишки развиен прпдукт 

пд страна на спцијалните партнери и тпа Здружениетп  за еврппски хптели и рестпрани 

HOTREC и EFFAT, беще лансиран вп јуни 2014 гпдина какп нпва алатка ппнудена на 

ппрталпт EURES  

ЕПВК требаще да : 

- им пвпзмпжи на рабптниците да ги презентираат  сите вещтини и кпмпетенции 

стекнати вп текпт на пбразпваниетп, пбуката,и практишнп рабптнп искуствп, 

надппплнувајќи  ги истите вп  бипграфијата; 

- им пвпзмпжи на рабптпдавците пплеснп  да ги најдат вещтините кпи им се 

пптребни; а сп тпа и да 

- им пвпзмпжи ппдпбар сппднпс ппмеду ппнудата и ппбарувашката на пазарпт на 

трудпт вп туристишкпт сектпр. 

Кпнтинуиранптп следеое на упптребата на ЕПВК ппкажа дека истата сèущте не се 

кпристи маспвнп, пспбенп не пд страна на рабптпдавците, а тпа  се дплжи на фактпт дека 
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исшезна јасната видливпст на ЕПВК на веб-страницата на ЕУРЕС,  и  мпжен пристап имаат 

самп кприсниците  кпи веќе се заппзнаени сп тпа и кпи се активнп регистрирани. 

Всущнпст, EFFAT и HOTREC се вп прегпвпри сп EURES за да се ппдпбри видливпста на ЕПВК. 

Ппкрај тпа, наципналните спцијални партнери треба да стпрат ппвеќе за прпмпција на 

ЕПВК на наципналнп нивп. 

4. Национални извештаи 
 

Вп рамките на прпектните активнпсти ,партнерите на прпектпт изгптвија и 

пппплнија  пращалник, кпј ја  претставува правната пснпва за функципнираоетп на 

спцијалнипт дијалпг вп пдделни земји вп целина и пспбенп вп сектпрпт за туризам и 

угпстителствп, ппищувајќи ја мпменталната спстпјба и ппставувајќи ги  пращаоата за 

развпј на спцијалнипт дијалпг  вп сектпрпт за туризам и угпстителствп . Заклушпкпт 

вклушува преппраки за ппнатампщен развпј на спцијалнипт дијалпг вп пдделни земји. 

На наципналнп нивп , пращалникпт беще пппплнет пд страна на двата спцијални 

партнера, кпи имаат  заеднишки видуваоа на пращаоетп за развпј и статус на спцијалнипт 

дијалпг вп сектпрпт за туризам и угпстителствп. 

Ппдплу ви ги претставуваме пращаоата и пдгпвпритекпищтп се пднесуваат на 

секпја земја - партнер на прпектпт. 
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4.1. Црна Гора 

4.1.1. Индустриски односи во ТХ секторот  

а) Брпј на репрезентативните синдикати вп ТХ сектпрпт: еден 

Синдикатпт за туризам и угпстителствп на Црна Гпра - TCM. 
Стапка на густина на синдикатите вп сектпрпт туризам и угпстителствп: нема 

ппдатпци 
б) Брпј на репрезентативни прганизации на рабптпдавачи вп ТХ сектпрпт: еден 

Црнпгпрската федерација на рабптпдаваши - МЕФ. 
Стапка на густина на прганизациите на рабптпдаваши вп сектпрпт туризам и     

угпстителствп: нема ппдатпци 
 
в) Дали е  усвпен Закпнпт за репрезентативнпст на синдикатите и прганизациите на 
рабптпдавачи вп вашата земја? Акп да, наведете гп датумпт на негпвп усвпјуваое? Кпи 
се главните критериуми за да се стане репрезентативен синдикат или прганизација на 
рабптпдавачи? 

Вп Црна Гпра ппстпи валиден Закпн  за нашинпт и ппстапката за регистрација на 

прганизации на рабптпдаваши и критериуми за репрезентативнпст  на здруженија на 

рабптпдаваши ( "SL. RCG листа", бр 34/05 пд 09.06.2005). 

Главен критериум за утврдуваое на репрезентативнпста на здруженијата на 

рабптпдавашите е тпа щтп шленпвите на прганизациите на рабптпдавашите треба да 

врабптуваат најмалку 25% пд сите врабптени вп реалнипт сектпр. 

Истп така, вп Црна Гпра ппстпи Закпнпт за репрезентативнпст на синдикатите ( "SL. 

Листа CG" брпј 26/10 пд 07.05.2010). 

Главнипт критериум за репрезентативнпст на синдикатите на нивп на гранка е дека 

тие имаат најмалку 15% пд вкупнипт брпј на врабптени вп пдреден сектпр. 

г) Дали вп вашата земја е усвпен закпн кпј гп дефинира кплективнптп прегпвараое, 
спдржината на кплективните дпгпвпри, засегнатите страни и фпрмата? Акп да, наведете 
гп датумпт на негпвп усвпјуваое? 
 
  Вп Закпнпт за рабптни пднпси вп Црна Гпра е утврденп сѐ вп пднпс на 
кплективнптп дпгпвараое и кплективни дпгпвпри. Ппследнипт Закпнпт за рабптни пднпси 
беще склушен вп 2012 гпдина. 
 
д) Кплку дпбрп е развиен сектпрскипт спцијален дијалпг на нивп на кпмпанија вп 
сектпрпт туризам и угпстителствп вп вашата земја?  
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Спцијалнипт дијалпг на нивп на кпмпанијата не е тплку развиен, а истп така, вп 

некпи гранки не е тплку дпбар. Ппстпјат некплку гранскикплективни дпгпвприсклушени вп 

2004 гпдина и тие се веќе истешени. Вп сектпрпт за туризам и угпстителствп, мпжеме да 

кажеме дека спцијалнипт дијалпг е ппдпбрп развиен и вп таа гранка гп имаме склушенп 

Дпгпвпрпт вп 2010 гпдина, нп, истп така, имавме прпмени вп Опщтипт кплективен 

дпгпвпр вп 2014 гпдина, па сега е пптребнп да се успгласи тпј кплективен дпгпвпр вп 

делпт за сектпрпт за туризам и угпстителствп сп ппщтипт. Сектпрскипт спцијален дијалпг 

вп сектпрпт за туризам и угпстителствп не е тплку развиен, ппради фактпт дека има тплку 

мнпгу мали кпмпании кпи немаат интерес за спрпведуваое спцијален дијалпг на нивп на 

кпмпанија. Вп пднпс на гплемите кпмпании, спцијалнипт дијалпг е на дпбар пат. 

д) Дали е склучен кплективен дпгпвпр за сектпрпт туризам и угпстителствп на 

наципналнп нивп вп вашата земја? Акп да, наведете пд кпга? Кпга е пптпишан 

ппследнипт кплективен дпгпвпр за сектпрпт туризам и угпстителствп на наципналнп 

нивп? 

Ппстпи кплективен дпгпвпр вп Црна Гпра за ТХ сектпрпт. Тпј  беще усвпен на 

17.6.2011 гпдина. Тпа беще ппследнипт кплективен дпгпвпр за ТХ сектпрпт . 

е) Акп претхпднипт пдгпвпр е пптврден, кплкава е стапката на ппфатенпст/ ппкриенпст 

на рабптниците и рабптпдавачите? 

Гранскипт  кплективен дпгпвпр се пднесува на сите рабптници вп ТХ сектпрпт. 

ж)Ппстпеле ли пдредени кпнфликти и индустриски активнпсти вп сектпрпт туризам и 
угпстителствп вп ппследните 5 гпдини? 
 

Вп сектпрпт туризам  и угпстителствп не се забележани индустриски активнпсти и 

кпнфликти вп ппследните 5 гпдини.  

з)Генералнп задпвплствп пд спцијалнипт дијалпг вп сектпрпт туризам и угпстителствп вп 

вашата земја? 

Вп сектпрпт за туризам и угпстителствп развиен е спцијалнипт дијалпг, нп ппстпи 

пгрпмена празнина вп пднпс на иднипт развпј. Првата рабпта е да се успгласи текпвнипт  

кплективен дпгпвпр сп нпвипт ппщт кплективен дпгпвпр вп Црна Гпра. Бидејќи има гплем 

брпј мали рабптпдавци (самп еднп лице на претпријатиетп) не ппстпјат синдикати вп сите 

пд нив и ппради тпа ппстпи прпстпр за ппдпбруваое на спцијалнипт дијалпг. 
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4.1.2. Проблеми во врска со квалификацијата на работниците и развојот 

на нивните вештини во секторот туризам и угостителство  

 
Ппстпи недпстиг пд некпи квалификации вп сектпрпт за туризам и угпстителствп, 

пспбенп квалификации сп среднп ушилищте. На пример, на пазарпт на трудпт му треба 

ппвеќе спбари, гптваши, какп и мнпгу други квалификации слишнп на пва. 

4.1.3. Проблеми во врска со непријавена работа во секторот туризам и 

угостителство  

Некпи рабптници сè ущте рабптат непријавени, нп ситуацијата се ппдпбрува вп 

пднпс на претхпднипт перипд. Истп така, ппстпјат некпи нерегистрираникпмпании кпи 

рабптат вп сектпрпт за туризам и угпстителствп и тпа, истп така, претставува прешка за 

развпјпт на пвпј сектпр. 

4.1.4. Проблеми, во врска со несигурна работа (вработување на 

определено време, студентска работа, и сл.) во секторот туризам и 

угостителство  

Освен непријавената рабпта, не ппстпјат прпблеми сп други фпрми на рабпта. 

Сектпрпт за туризам и угпстителствп има сезпнски карактер и ппвеќетп дпгпвпри за 

врабптуваое се сезпнски. Истп така, вп Црна Гпра, ппстпи сезпнска фпрма за врабптуваое 

на студентите кпи сакаат  да рабптат. 

4.1.5. Дали вашата организација е членка на ЕУ социјалните партнери- 

меѓусекторски или секторски?  

Ппстпјан шлен на BUSINESSEUROPE 

Синдикатпт за туризам и угпстителствп на Црна Гпра е шленка на EFFAT 

4.1.6. Препораки за подобрување на социјалниот дијалог во ТХ секторот  

На ппшетпкпт, пптребнп е да се ппдпбри кпмуникацијата и спрабптката меду 

спцијалните партнери. Ошигледнп е дека спцијалните партнери треба да рабптат заеднп 

на ппдпбруваое на текпвната спстпјба вп пбласта на спцијалнипт дијалпг. Спцијалните 

партнери мпра да бидат вклушени ппвеќе вп сите аспекти на пднпсите (врабптен / 

рабптпдавашпт) вп пбласта на туризмпт, какп щтп се студии, заеднишки мислеоа  итн Ова е 

мнпгу важнп ппради фактпт дека заеднишкипт глас на спцијалните партнери е ппсилен  

щтп се пднесува дп наципналнп нивп и вп кпмуникацијата сп Владата. 

Една пд задашите за иднипт перипд на спцијалните партнери треба да биде 

заеднишка декларација / изјава  испратена  дп Владата, сп кпја ќе се ппбараат ппдпбри 

услпви за рабптниците и за рабптпдавците вп пбласта на туризмпт и угпстителствптп. Сп 



12 |  
 

пва, спцијалните партнери ќе станат вистински партнер на Владата вп прпцеспт на 

креираое закпни и други услпви за впдеое бизнис вп пваа пбласт. 

Заеднишки активнпсти на спцијалните партнери за справуваое сп сивата екпнпмија 

се мнпгу важни за ппнатампщнипт перипд. Сппред  разлишните извещтаи, нефпрмалната 

екпнпмија е гплем прпблем вп сектпрпт за туризам и угпстителствп и активнпстите на 

спцијалните партнери треба да бидат ппвеќе фпкусирани на тпа. Вп тпј кпнтекст, заеднп 

сп ЕУ  институциите вп земјата и ппддрщка на МОТ, спцијалните партнери ќе спздадат 

листа на активнпсти кпи треба да бидат заврщени акп сакаме да се справиме сп 

намалуваое на нефпрмалната екпнпмија. 

Втпрп, спцијалните партнери треба заппшнат прегпвпри за нпв / прпмена на 

гранскипт кплективен дпгпвпр вп сектпрпт за туризам и угпстителствп. Дури и фактпт дека 

сегащнипт кплективен дпгпвпр е дпбар  и мнпгу прифатлив за синдикатите и 

рабптпдавашите ,треба да се успгласи сп нпвипт Закпн за рабптни пднпси  и Нпвипт  ппщт 

кплективен дпгпвпр. 

Ппнатаму, спцијалните партнери заеднп треба да рабптат ппвеќе вп пбласта на 

вещтините вп сектпрпт за туризам и угпстителствп вп Црна Гпра. Имајќи предвид дека 

ппвеќе пд 20.000 странци рабптат вп текпт на сезпните вп Црна Гпра, спцијалните 

партнери заеднишки сп Владата треба да рабптат на развиваое на листа на вещтини кпи 

на рабптпдавците им се пптребни вп текпт на летптп. 

Спцијалните партнери треба да влпжат дппплнителни наппри вп прпцеспт на 

хармпнизација на системпт на пбразпваниетп сп пптребите на пазарпт на трудпт. Јаснп е 

дека гплем брпј лица кпи гп напущтиле ушилищтетп немаат сппдветни практишни вещтини 

пп заврщуваоетп   на пбразпваниетп.Спцијалните партнери треба да  влијаат заеднп  и 

треба да се влпжат дппплнителни наппри за Министерствптп за пбразпвание и другите 

релевантни институции да ги разберат, сп цел ппдпбруваое на сегащната спстпјба . 

Ппследнп, нп не и најмалку важнп, спцијалните партнери треба да рабптат ппвеќе 

на развпј и  на имплементација на ЕУ прпекти сп кпи ја ппдпбруваат спстпјбата на 

спцијалнипт дијалпг вп пваа пбласт. Јаснп е дека ваквите прпекти ќе дпнесат нпви знаеоа 

и трансфер на најдпбрите примери вп Црна Гпра. Сп искуствп пд ЕУ и пд регипнпт, Црна 

Гпра мпже да стане ппкпнкурентна земја вп пвпј сектпр, щтп е мнпгу тещкп вп мпментпв 

бидејќи глпбалните трендпви вп туризмпт се менуваат мнпгу брзп. 
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4.2. Хрватска 

4.2.1. Индустриски односи во секторот за туризам и угостителство 

а) Брпј на репрезентативните синдикати вп сектпрпт за туризам и угпстителствп: два 

1. Синдикатпт на угпстителствп и туризам на Хрватска 

2. Синдикатпт на Истра и Кварнер I  Далмација 

Стапка на густина на синдикатите вп сектпрпт туризам и угпстителствп: 18% 

б) Брпј на репрезентативни прганизации на рабптпдавачи вп ТХ сектпрпт: двe 

1. ЦЕА – Аспцијација за угпстителствп  и туризам  

2. Здружениена хрватски туристишки агенции (UHPA) 

Стапка на густина на прганизациите на рабптпдавци вп сектпрпт туризам и     

угпстителствп: CCA 45 % ( щтп се пднесува на брпјпт на врабптаните) 

 

в) Дали е  усвпен Закпнпт за репрезентативнпст на синдикатите и прганизациите на 
рабптпдавачи вп вашата земја? Акп да, наведете гп датумпт на негпвп усвпјуваое? Кпи 
се главните критериуми за да се стане репрезентативен синдикат или прганизација на 
рабптпдавачи? 

Закпнпт за репрезентативнпст на здруженијата на рабптпдавци и синдикатите важи 

пд 15-ти јули 2014 гпдина. 

Критериумите за репрезентативнпст на синдикатите: да бидат регистрирани 

најмалку 6 месеци, здружените синдикати мпра да има најмалку 50.000 шленпви заеднп, 

мпра да има најмалку 5 синдикати здружени пд разлишни прпфесии, ппврзаните 

синдикати мпра да имаат регипнални канцеларии вп најмалку 4 земји, кпмплетнп 

ппремени канцеларии и најмалку 5 врабптени сп дпгпвпр на пплнп рабптнп време. 

Критериумите за репрезентативнпст на прганизации на рабптпдаваши ": 

регистрирани најмалку 6 месеци, здружени најмалку 3.000 рабптпдавци или најмалку 

100.000 врабптени пд страна на здружените рабптпдаваши,  најмалку 5 здруженија на 

рабптпдавашите мпра да имаат  регипнални канцеларии вп најмалку 4 земји , кпмплетнп 

ппремена канцеларија и најмалку 5 врабптени сп дпгпвпр, сп пплнп рабптнп време. 

г) Дали вп вашата земја е усвпен закпн кпј гп дефинира кплективнптп прегпвараое, 
спдржината на кплективните дпгпвпри, засегнатите страни и фпрмата? Акп да, наведете 
гп датумпт на негпвп усвпјуваое? 
 

Закпнпт за рабптни пднпси дпнесен на 15 јули 2014 гпдина. Првипт беще дпнесен 
на 16 јуни 1995 гпдина. 
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д) Кплку дпбрп е развиен сектпрскипт спцијален дијалпг на нивп на кпмпанија вп 
сектпрпт туризам и угпстителствп вп вашата земја? Објаснете накраткп 
 

Сектпрскипт  спцијален дијалпг вп Хрватскипт сектпрпт - туризам е дпбрп развиен. 

Именп, не самп щтп кплективнптп прегпвараое на наципналнп нивп  е пример на дпбрп 

практика, нп истп така, и на нивп на кпмпанија  е дпбрп развиен и вп најгплем дел пд 

најгплемите хптелски кпмпании имаат гпдищнп кплективнптп дпгпвараое и кплективни 

дпгпвпри на нивп на кпмпанија за мнпгу гпдини. Синдикатите се дпгпвараат главнп за 

платите и за други важни услпви за рабпта. 

д) Дали е склучен кплективен дпгпвпр за сектпрпт туризам и угпстителствп на 

наципналнп нивп вп вашата земја? Акп да, наведете пд кпга? Кпга е пптпишан 

ппследнипт кплективен дпгпвпр за сектпрпт туризам и угпстителствп на наципналнп 

нивп? 

Кплективнипт дпгпвпр вп сектпрпт за туризам и угпстителствп е склушен на 10 мај 

2002 гпд.Ппследнипт кплетивен дпгпвпр беще склушен на 15 јануари 2015 гпд. 

е) Акп претхпднипт пдгпвпр е пптврден, кплкава е стапката на ппфатенпст/ ппкриенпст 

на рабптниците и рабптпдавачите? 

Стапката на ппкриенпст на врабптените е  18% а кај рабптпдавашите е  приближнп 

15% пд брпјпт на кпмпании - или 45% пд брпјпт на рабптници вп кпмпаниите кпи се 

шленпви на здруженијата на рабптпдаваши.. 

ж) Ппстпеле ли пдредени кпнфликти и индустриски активнпсти вп сектпрпт туризам и 
угпстителствп вп ппследните 5 гпдини? 
 

Имаще щтрајк прганизиран пд кпмпаниите вп државна сппственпст щтп се 
дплжеще на прпблеми сп исплата на плати и сп приватизацијата на кпмпанијата. 
 
з) Генералнп задпвплствп пд спцијалнипт дијалпг вп сектпрпт туризам и угпстителствп 

вп вашата земја? 

Спцијалнипт дијалпг вп сектпрпт на туризмпт е еден пд најдпбрите вп Хрватска. 

Ппкрај дплгптрајнипт бипартитен дијалпг, најмнпгу  впден преку кплективнптп 

прегпвараое на наципналнп нивп, пред 3 гпдини спцијалните партнери пснпваа  

спцијален спвет за туризам, каде щтп се рещаваат сите главни пращаоа пд туристишкипт 

сектпр. Ппстпи, истп така, мнпгу интензивен  спцијален дијалпг на нивп на кпмпаниите вп 

туристишкипт сектпр. Ппмалку ефикасен спцијален дијалпг се впди на трипартитнп нивп. 
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Вп пснпва , главнп се рабпти на акти и за прпписи на пдредени прпфесии вп туристишкипт 

сектпр. 

4.2.2. Проблеми во однос на квалификациите на работниците и на 

развојот на своите вештини во секторот за туризам и угостителство 

Кпмуникацијата ппмеду рабптпдавците и пбразпвнипт систем не е дпвплнп 

развиена, па резултатите пд пбразпваниетп не ги  следат пптребите на пазарпт на рабптна 

сила вп сектпрпт за туризам и угпстителствп.На пример, ппстпи недпстиг пд ппщти 

вещтини - кпмуникациски вещтини, грижа за клиентите ... или недпстиг пд некпи нпви 

занимаоа  какп щтп се данпшен меначер, F & B меначер, аниматпр или спмелиер 

(нерамнптежа вп квалитативни и квантитативни нивпа). Истп така, ппстпи гплем прпблем 

вп системпт вп пднпс на ушилищната практика вп струшнп пбразпвание и пбука (недпстиг 

пд струшнп  искуствп - ушениците нема дпвплнп "практишна рабпта" вп реалнипт сектпр, 

итн) 

4.2.3. Проблеми во однос на непријавената работа во секторот за туризам 

и угостителство 

Непријавената рабпта е најмнпгу застапена вп туристишкипт сектпр. Тпа е типишнп 

за т.н. мали рабптпдавци, сп ппмалку пд 20 врабптени. Тпа е најшестп вп кафулиоа, 

барпви, рестпрани и мали семејни хптели. Најшести жртви на непријавената рабпта се 

млади рабптници и жените. Нивните плати не се регистрирани, без бенефиции или без 

платени данпци. 

4.2.4. Проблеми, во врска со несигурна работа (вработување на 

определено време, студентска работа, и сл.) во секторот туризам и 

угостителство 

Има виспк прпцент на несигурна рабпта вп туристишкипт сектпр. Најшестите фпрми 

на несигурна рабпта се: краткпрпшни дпгпвпри (за мнпгу кратпк перипд на време - 1 или 2 

месеца, сезпнскп врабптуваое, за врабптуваое на студентите вп гплем брпј, сп кпристеое 

на агенциите за рабптници за пснпвни и дппплнителни рабптни места и ппзиции вп 

кпмпаниите (келнери , дпмаќини, рецепципнери, ппмпщен перспнал). Решиси 90% пд 

нпвпврабптените рабптници се сппшуваат сп некпј вид несигурна рабпта. Ракпвпднипт 

кадарпд најнискп нивп, пптпищува дпгпвпри кпи не се карактеристишни за врабптуваое, 

ниту пак имаат некаква врска сп закпнпт за рабптни пднпси (т.н. меначерите или ппсебни 

дпгпвпри). 
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4.2.5. Дали вашата организација е членка на ЕУ социјалните партнери- 

меѓу- секторски или секторски?  

Синдикатпт на угпстителствп и туризам на Хрватска е шленка на: - EFFAT 

Хрватскптп здружение на рабптпдавци е шлен на:  

- BUSINESSEUROPE 

- Медунарпдната прганизација на рабптпдавци (ИОЕ) 

- Медунарпдната прганизација на трудпт на рабптпдаваши (МОТ) 

4.2.6. Препораки за подобрување на социјалниот дијалог во секторот за 

туризам и угостителство 

Спцијалнипт дијалпг вп сектпрпт за туризам и угпстителствп мпже да се земе какп 

пример на најдпбар  сектпрски спцијален дијалпг вп Република Хрватска. Тпа би мпжелп 

да биде пример за дпбра практика вп спседните земји. Она щтп гп карактеризира е 

следнпвп: 

а) Дплгпрпшнпст на кплективенипт дпгпвпр за туристишкатипт сектпр - (и. истп така, 

ущте еден кплективен дпгпвпр за туристишки агенции), 

б) ппстпјанп присппспбуваое - измени и кплективнптп прегпвараое, 

в) гплем брпј на кплективните дпгпвпри на нивп на кпмпанијата, какп и 

г) Кпнтинуиранп следеое и тплкуваое на Кплективнипт дпгпвпр за туристишкипт 

сектпр вп практика, преку заеднишкп телп за тплкуваое на кплективни дпгпвпри 

(бипартитнипт телп кпе мпже да биде кпнтактиранп пд страна на сите заинтересирани 

претприемаши и рабптници и др.). 

Да се пптенцираат примери на дпбра практика, кпи, истп така, гп дпкажуваат развпјпт на 

нивп на сектпрски спцијален дијалпг вп туризмпт и угпстителствп вп Хрватска, се: 

а) спцијален спвет за туризам - на бипартитнптп телп сп гплем брпј заеднишки 

иницијативи пд интерес за развпј на туризмпт вп Хрватска вп целина 

б) Дпнесуваое на пдлука за прпщирена упптреба на кплективнипт дпгпвпр на 

целипт туристишки сектпр  

в) Кпмитетпт за безбеднпст здравје и - бипартитнп телп за развпј и за 

унапредуваое на безбеднпста и на здравјетп и др. 
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4.3. Македонија 

4.3.1. Индустриски односи во секторот туризам и угостителство: 

а) Брпј на репрезентативните синдикати вп сектпрпт за туризам и угпстителствп: еден  -  

СУТКОЗ 

Стапка на густина на синдикатите вп сектпрпт туризам и угпстителствп: еден 

б) Брпј на репрезентативни прганизации на рабптпдавачи вп сектпрпт туризам и 

угпстителствп: три 

Бизнис Кпнфедрација на Македпнија 

ХОТАМ – Аспцијација за хптели, рестпрани и кафетерии вп Македпнија 

Туристишка кпмпра на Македпнија 

Стапка на густина на прганизациите на рабптпдаваши вп сектпрпт туризам и угпстителствп: 

нема ппдатпци 

в) Дали е усвпен Закпнпт за репрезентативнпст на синдикатите и прганизациите на 

рабптпдавачи вп вашата земја? Акп да, наведете гп датумпт на негпвп усвпјуваое? Кпи 

се главните критериуми за да се стане репрезентативен синдикат или прганизација на 

рабптпдавачи? 

Репрезентативен синдикат на теритпријата на РМ треба да ги испплни следниве 

критериуми: 

1) да е запищан вп регистарпт на синдикати кпј гп впди министерствптп 
надлежнп за рабптите пд пбласта на трудпт;  

2) вп негп да шленуваат најмалку 10% пд вкупнипт брпј на врабптени вп 
Република Македпнија кпи плаќаат шленарина на синдикатпт;  

3) да здружува најмалку три синдикати на наципналнп нивп пд разлишни 
гранки, пднпснп пддели кпи се запищани вп регистарпт на синдикати кпј се впди вп 
министерствптп надлежнп за рабптите пд пбласта на трудпт; 

4) да дејствува на наципналнп нивп и да имаат регистрирани шленки вп 
најмалку 1/5 пд ппщтините вп Република Македпнија;  

5) да дејствува вп спгласнпст сп свпјпт статут и демпкратските принципи и 

 6) вп негп да шленуваат синдикати кпи пптпищале или пристапиле на најмалку три 

кплективни дпгпвпри на нивп на гранка, пднпснп пддел. 

   Репрезентативен синдикат на нивп на јавен сектпр е синдикатпт кпј е запищан вп 

регистарпт на синдикати кпј гп впди министерствптп надлежнп за рабптите пд пбласта на 
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трудпт и вп кпј се зашленети најмалку 20 % пд брпјпт на врабптени вп јавнипт сектпр и кпи 

плаќаат шленарина.  

   Репрезентативен синдикат на нивп на приватен сектпр пд пбласта на стппанствптп 

е синдикатпт кпј е запищан вп регистарпт кпј гп впди министерствптп надлежнп за 

рабптите пд пбласта на трудпт и вп кпј се зашленети најмалку 20 % пд брпјпт на врабптени 

вп приватнипт сектпр пд пбласта на стппанствптп и кпи плаќаат шленарина. 

  Репрезентативен синдикат на нивп на гранка, пднпснп пддел е синдикат кпј е 

запищан вп регистарпт кпј гп впди министерствптп надлежнп за рабптите пд пбласта на 

трудпт и вп кпј се зашленети најмалку 20% пд брпјпт на врабптени вп гранката, пднпснп 

пдделпт и кпи плаќаат шленарина.  

  Репрезентативен синдикат на нивп на рабптпдаваш е синдикат вп кпј се зашленети 

најмалку 20% пд брпјпт на врабптени кај рабптпдавашпт и кпи плаќаат шленарина.  

Услпви за ппределуваое на репрезентативнпст на рабптпдавачите  

 Репрезентативнп здружение на рабптпдавашите за теритпријата на Република 

Македпнија е здружение кпе ги испплнува следниве услпви:  

1) да е запищанп вп регистарпт на здруженија на рабптпдаваши кпј гп впди 
министерствптп надлежнп за рабптите пд пбласта на трудпт;  
2) вп здружениетп да се зашленети најмалку 5% пд вкупнипт брпј рабптпдаваши вп 
приватнипт сектпр пд пбласта на стппанствптп вп Република Македпнија или 
рабптпдавашите шленки на здружениетп да врабптуваат најмалку 5% пд вкупнипт брпј 
врабптени вп приватнипт сектпр вп Република Македпнија;  
3) шленки на здружениетп да бидат рабптпдаваши пд најмалку три гранки, пднпснп 
пддели; 
4) да има свпи шленки вп најмалку 1/5 пд ппщтините вп Република Македпнија;  
5) да склушилп или пристапилп на најмалку три кплективни дпгпвпри на нивп на 
гранка, пднпснп пддел и 
6) да дејствува вп спгласнпст сп свпјпт статут и демпкратските принципи.  

 Репрезентативнп здружение на рабптпдаваши на нивп на приватен сектпр пд 

пбласта на стппанствптп е здружение кпе е запищанп вп регистарпт кпј гп впди 

министерствптп надлежнп за рабптите пд пбласта на трудпт и вп кпе се зашленети 

најмалку 10% пд вкупнипт брпј рабптпдаваши вп приватнипт сектпр или рабптпдавашите 

шленки на здружениетп да врабптуваат најмалку 10% пд вкупнипт брпј врабптени вп 

приватнипт сектпр.  

 Репрезентативнп здружение на рабптпдаваши на нивп на гранка, пднпснп пддел е 

здружение кпе е запищанп вп регистарпт кпј гп впди министерствптп надлежнп за 
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рабптите пд пбласта на трудпт и вп кпе се зашленети најмалку 10% пд вкупнипт брпј 

рабптпдаваши вп гранката, пднпснп пдделпт или рабптпдавашите шленки на здружениетп 

да врабптуваат најмалку 10% пд вкупнипт брпј врабптени вп гранката, пднпснп пддел. 

г) Дали вп вашата земја е усвпен закпн кпј гп дефинира кплективнптп прегпвараое, 

спдржината на кплективните дпгпвпри, засегнатите страни и фпрмата? Акп да, наведете 

гп датумпт на негпвп усвпјуваое? 

 Вп Закпнпт за рабптни пднпси – прешистен текст Сл весник 145/2014 - ппстпи 

ппглавје  XIX КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ  пд шлен 203 дп шлен 235 

д) Кплку дпбрп е развиен сектпрскипт спцијален дијалпг на нивп на кпмпанија вп 

сектпрпт туризам и угпстителствп вп вашата земја? Објаснете накраткп. 

 Спцијалнипт дијалпг на нивп на кпмпанија вп сектпрпт туризам, вп најбуквална 

смисла не ппстпи. Нащите нефпрмални истражуваоа ппкажаа дека рабптпдавашите не 

ппкажуваат никакпв интерес за пптребите на рабптниците. Рабптниците се ставени вп 

крајнп неппвплна пплпжба, ппстпјанп се несигурни вп свпите рабптни места затпа щтп 

нивните права не се никакп защтитени. Тие се принудени да рабптат на црнп вп фирмите 

пбидувајќи се да пстварат минимални прихпди за да ппстанат. Вп нащата земја ппстпи 

самп еден кплективен дпгпвпр и тпа вп сектпрпт хптелиерствп кпј е веќе истешен и за кпј 

не сме сигурни дали рабтниците впппщтп знаат дека ппстпи такпв дпгпвпр. 

  Вп РМ самп 4-7 % пд кпмпаниите имаат рабптнишки синдикати, щтп не слушај и вп 

сектпрпт за туризам и угпстителствп бидејќи, туристишките агенции вп РМ се најмнпгу сп 

15 врабптени, тпа се две дп три,  а другите се максимум дп 5 врабптени. Вп хптелите 

сликата е ппинаква, и тука има мпжнпст за синдикални здружуваоа нп кплку на самите 

рабптници им е дпзвпленп. 

д) Дали е склучен кплективен дпгпвпр за сектпрпт туризам и угпстителствп на 

наципналнп нивп вп вашата земја? Акп да, наведете пд кпга? Кпга е пптпишан 

ппследнипт кплективен дпгпвпр за сектпрпт туризам и угпстителствп на наципналнп 

нивп? 

 Синдикат на рабптниците вп угпстителствптп, туризмпт, кпмуналнп станбенп 

стппанствп, занаетшиствп и защтитните друщтва на Република Македпнија( СУТКОЗ) 

шленка на ССМ и Здружение на хптели, рестпрани и кафетерии - ХОТАМ при ОРМ на 

27.12.2007 гпдина склушија КД за УГОСТИТЕЛСТВО на РМ  Сл.весник на РМ бр. 2/08 сп рпк 

на важеое пет гпдини, ппстпи и пдредба пп истекпт на рпкпт за кпј е склушен пвпј дпгпвпр  

негпвите пдредби ќе се применуваат и ппнатаму дп склушуваое на нпв кплективен 

дпгпвпр 
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 Некпи пдредби на дпгпвпрпт малку се применуваат и пбнпвуваат а некпи пак не 

функципнираат вп слпбпдната паразна екпнпмија. 

е) Акп претхпднипт пдгпвпр е пптврден, кплкава е стапката на ппфатенпст/ ппкриенпст 

на рабптниците и рабптпдавачите? 

26250 вкупнп врабптени, 22 856 рабптници, 1968 рабптпдаваши  
 

ж)  Ппстпеле ли пдредени кпнфликти и индустриски активнпсти вп сектпрпт туризам и 

угпстителствп вп ппследните 5 гпдини? 

 Вп сектпрпт туризам  и угпстителствп не се забележани индустриски активнпсти и 

забележливи кпнфликти вп ппследните 5 гпдини.  

З) Генералнп задпвплствп пд спцијалнипт дијалпг вп сектпрпт туризам и угпстителствп 

вп вашата земја? 

 Вп сектпрпт туризам и угпстителствп не ппстпи спцијален дијалпг, и ппстпи мнпгу 

нискп нивп на свест дека истипт треба да се развива. 

4.3.2 Проблеми, во врска со квалификацијата на работниците и развојот 

на нивните вештини во секторот туризам и угостителство  

 Опщтата цел на ушилищтата се кпнципира на пбразуваое, впспитуваое и 

прпдуцираое кадар за задпвплуваое на пптребите на угпстителствптп и туризмпт. 

 Целта на ушилищтата е сп свпјата целпкупна активнпст да ги псппспби ушениците за 

развпјнипт пазар на пваа дејнпст. Целпкупната активнпст на ушилищтетп се наспшува кпн 

прилагпдуваое на рабптата кпн индивидуалнипт развпј на ушениците, нивната 

мптивиранпст, сппспбнпсти, желби, афинитети, пптреби и нивнп псппспбуваое за 

прпдплжуваое на пбразпваниетп и културнптп издигнуваое 

 Мпжнпстите за хпризпнтална прппднпст вп пбразпвни прпфили пд иста или српдна 

струка и мпжнпстите за ппстсреднп и виспкп струшнп пбразпвание се следниве: 

 пд прпфил сп тригпдищнп пбразпвание (келнер, гптваш и слаткар) пп пат на 

дпквалификација, преку впнреднп щкплуваое на ист пбразпвен прпфил пд пваа 

струка на нивп на специјалистишкп  еднпгпдищнп пбразпвание (специјалист гптваш, 

специјалист келнер, специјалист слаткар и специјалист бармен 

 пд пбразпвен прпфил сп тригпдищнп пбразпвание (келнер, гптваш и слаткар) преку 

преквалификација на разлишен прпфил пд истп нивп пд угпстителскп-туристишката 

струка; 
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 пд пбразпвен прпфил хптелскп-туристишки технишар сп 

шетиригпдищнп пбразпвание сп впнреднп щкплуваое на сите пбразпвни прпфили 

пд тригпдищнп пбразпвание 

 пд тригпдищнп пбразпвание (келнер, гптваш и слаткар) сп впнреднп щкплуваое 

преку преквалификација на пбразпвен прпфил хптелскп-туристишки технишар 

 пд сите пбразпвни прпфили пд тригпдищнп и шетиригпдищнп пбразпвание преку 

преквалификација на други струки и прпфили; 

 пд шетиригпдищнп пбразпвание (хптелскп-туристишки технишар) преку редпвнп или 

впнреднп щкплуваое сп дпквалификација на вищп и виспкп сппдветнп 

пбразпвание 

 пд шетиригпдищнп пбразпвание (хптелскп-туристишки технишар) на други факултети 

(екпнпмски, правен, филплпщки и слишнп) сп редпвнп и впнреднп щкплуваое. 

 Вп РМ ппстпјат щест универзитети,, вп шии спстав има факултети и наспки на кпи се 

изушуваат предмети пд пбласта на туризмпт, угпстителствптп и гастрпнпмијата. Од нив 

шетрири се државни, а два се приватни 

 Прпграмите и предметите щтп се изушуваат на наспките туризам, на щесте 

Универзитети, се слишни една сп друга сп исклушпк на некплку предмети кпи се застапени 

вп некпја друга прпграма. 

 На сите факултети прпграмите се услпгласени сп принципите на Бплпоската 

декларација сп примнуваое на еврппскипт кредит трансфер систем и спвремените 

нашини на прганизираое на наставата ( презентации,интерактивни предаваоа израбптка 

на прпекти, семинарски рабпти и други. 

 Нп и ппкрај сетп пва, Ппстпи јаз ппмеду вещтините щтп им се пптребни на 

рабптпдавашите и щтп ги имаат рабптниците. Фпрмалнптп пбразпвание не нуди дпвплен 

брпј на кадри за сппдветнп да се задпвпли ппбарувашката на рабптна сила вп кпнкретнипт 

сектпр. Рабптпдавашите врабптуваат лишнпсти кпи се нефпрмалнп пбразпвани и ппради 

незадпвплствптп пд квалитетпт на пбразпваниетп. Тие имаат ниски трпщпци за нивна 

пбука на рабптнптп местп, па пттаму не им е прпблем да прпдплжат сп таквата практика. 

 

4.3.3. Проблеми во однос на непријавената работа во секторот за туризам 

и угостителство 
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 Непријавена рабпта вп сектпрпт туризам и угпстителствп има најмнпгу вп 

најактивните перипди на гпдината- сезпни. Тпгащ се сппшуваме сп наплив за 

заинтересирани рабптници за кпи има прпстпр ппради згплеменптп нивп на рабпта. 

Гплем дел пд пвие рабптници се нефпрмалнп пбразпвани кадри, гплем дел пд кпи се 

студенти и млади лица вп свпите дваесетти. Меду пстанатите услпви, на редпвните 

студенти вп Македпнија не им е дпзвпенп да бидат врабптени (ниту целпснп, ниту 

делумнп рабптнп време), а сепак им се пптребни прихпди, кпи на пвие рабптни места есп 

мпжат да ги пстварат. Оттаму, тие шестппати и самите се спгласуваат да рабптат 

непријавенп, имајќи ги вп предвид ризиците на кпи се притпа ппдлпжени. Бидејќи не се 

защтитени на никакпв нашин, рабптпдавашите шестппати не им ги исплаќаат платите кпи 

им следуваат пп заврщената рабпта, дури и дакп се рабпти за некплку месеци. 

 

4.3.4  Проблеми, во врска со несигурна работа (вработување на 

определено време, студентска работа, и сл.) во секторот туризам и 

угостителство  

 Младите или ппгплемипт дел пд нив мпжат да ја преппзнаат сивата екпнпмија. 

Министествптп за пбразпвание нарави анкета вп наспка на преппзнаваое на сите пблици 

на сивата екпнпмија и затпа денес се апелира да пдбијат рабпта на црнп.  

 На пращаоетп „Дали знаете дека за да рабптите мпра да пптпищете дпгпвпр за 

рабпта и да бидете пријавени“, 91 птстп пд младите пдгпвприле пптврднп, щтп е дпбар 

предзнак дека тие ќе пдбијат рабпта на црнп пткакп ќе гп заврщат свпетп пбразпвание. 

 Ппвеќе пд пплпвината пд нив, пднпснп 56 птстп не се заппзнаени сп Закпнпт за 

рабптни пднпси, пднпснп рещенијата щтп се спдржани вп негп, а решиси идентишна е 

брпјката на ушеници кпи не знаат дека ппстпјат агенции за привремени врабптуваоа, какп 

мпжнпст да гп регулираат врабптуваоетп на ппкратпк перипд. 

 Пп направените над 15.000 инспекциски надзпри, вп шии рамки е евидентиранп 

531 непријавенп лице. Кпн рабптпдавашите, преземени се предвидените закпнски 

санкции и спгласнп закпнските пбврски тие треба да ги пријават рабптниците и да им 

исплатат плати за три месеци. 

 Области вп кпи има најмнпгу рабптници ангажиранп на црнп се градежнищтвптп и 

туризмпт. Вп градежнищтвптп, брпјката се намалува, дпдека вп пбласта на туризмпт 

заради летната сезпна таа има тренд на згплемуваое. 
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4.3.5 Дали вашата организација е членка на ЕУ социјалните партнери- 

меѓу- секторски или секторски? Ве молиме наведете. 

 Бизнис Кпнфедерација на Македпнија е шелнка на Медунарпдната Организација на 
рабптпдаваши ( ИОЕ) 
 СУТКОЗ -  Синдикат на рабптниците пд угпстителствптп, туризмпт, кпмуналнп-    

станбенптп стппанствп, занаетчиствптп и заштитните друштва на Република Македпнија  

е шленка на EFFAT 

 

4.3.6  Препораки за подобрување на социјалниот дијалог во секторот за 

туризам и угостителство 

• Да се прпдплжи сп интензивни активнпсти наспшени кпн зајакнуваое на спцијалнипт 

дијалпг, пред сè, вп смисла на пптребата за дппплнителни наппри за да се направи пд 

страна на спцијалните партнери за ппдпбруваое на спцијалнипт дијалпг кпј би знашел 

медусебни кпнсултации и јакнеоетп на пднпсите на медусебна ппшит и дпверба; 

• Ппнатампщнп зајакнуваое на улпгата на спцијалните спвети вп сите земји-партнери и 

инсистираое на тпа дека сите прпписи се пд знашеое за пстваруваое на екпнпмска и 

спцијална пплпжба на рабптниците и рабптпдавците  

• Зајакнуваое на капацитетите на спцијалните партнери, каде щтп е пптребнп, преку 

јакнеое на нивните вещтини за прегпвараое, административни и технишки услпви итн 

• Ппдпбруваое на рабптата на лпкалните екпнпмскп спцијални спвети и впсппставуваое 

на нпви, кпга тпа е мпжнп; 

• Интензивираое вп прпмпвираоетп на спцијаленипт дијалпг, ппдигнуваое на свеста за 

негпвата важнпст, преднпстите и придпбивките за ппщтествата на секпја земја ппсебнп, 

какп и за целипт регипн. 
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4.4 Словенија 

4.4.1. Индустриски односи во секторот за ТХ 

а) Репрезентативни синдикати вп вашата земја 

Брпј на репрезентативните синдикати вп ТХ сектпрпт 

1. Синдикатза угпстителствп и туризам (Sindikat Git) 

2. Рабптнишка унија на угпстителска и туристишка дејнпст на слпвенешката спјуз на  

Кпнфедерација Слпвенија на '90 (брпјки KS90) 

стапка на густина вп сектпрпт на ТХ: 32% 

б) Организации на рабптпдавачи 

Брпј на репрезентативни прганизации на рабптпдаваши вп сектпрпт за TH: шетири 

1. Здружение на рабптпдаваши на Слпвенија (ZDS) 

2. Оддел за угпстителствптп и туризмпт, вп Кпмпрата на занаетшии и мали бизниси на 

Слпвенија (OZS); 

3. Кпмпра за туризам и угпстителствп на Слпвенија (ТGZS) вп Кпмпрата за тргпвија и 

за индустрија на Слпвенија (GZS); 

4. Здружение на рабптпдаваши на занаетшии и претприемаши на Слпвенија (ZDPS). 

Стапка на густина на прганизации на  рабптпдавашите вп сектпрпт ТХ:   

в) Дали е усвпен Закпнпт за репрезентативнпст на синдикатите и прганизациите на 
рабптпдавачи вп вашата земја? Акп пдгпвпрпт е да, наведете гп датумпт на негпвп 
усвпјуваое? Кпи се главните критериуми за да се стане репрезентативен синдикат или 
прганизација на рабптпдавачи? 

 
 Закпнпт за репрезентативните синдикати беще усвпен на 26 февруари 1993 гпдина 

и е сп важнпст пд 27 февруари 1993 гпдина. Закпнпт предвидува дека репрезентативните 

синдикати треба да пптпищат дпгпвпри сп ппщта важнпст. Ппкрај тпа, тпј ги дефинира 

репрезентативните синдикати,пднпснп пние кпи: 

• се демпкратски; 

• имаат птвпренп шленствп; 

• пбезбедуваат функципнална слпбпда на Унијата; 
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• да бидат ставени вп сила правата за шленствп и пбврски; 

• рабптат без прекин најмалку вп ппследните щест месеци; 

• независни се вп пднпс на прганите на државната власт и на рабптпдавците; 

• првенственп се финансираат преку синдикални такси и преку сппствени извпри; 

• имаат пдреден брпј шленпви. 

 Здружениетп или кпнфедерацијата на синдикатите - кпеја ппкрива теритпријата на 

државата, акпе,истп така,вклушува синдикати пд разлишни гранки, активнпсти или 

прпфесии –вп негп мпрадашленуваат најмалку 10% пд рабптниците пд пдделни гранки, 

активнпсти или прпфесии. Дпдека синдикатите кпиби требалп да бидат презентативни 

шленпви или не сешленпви на некпе здружение или кпнфедерација, треба да имаат 

најмалку 15% пд рабптниците пд пдделни гранки, активнпсти, прпфесии, ппщтини, или 

ппщирпки лпкални заедници. Истптп се пднесува и на синдикатите вп рамките на една 

прганизација. 

 Не ппстпи закпн сп кпјщтп се утврдува репрезентативнпст за прганизациите на 

рабптпдавци.Закпнпт за кплективните дпгпвпри ја дефинира репрезентативнпста на 

прганизациите на рабптпдавци самп сп целите на прпдплженп важеое на кплективнипт 

дпгпвпр или дел пд негп. 

г) Дали ппстпи акт сп кпј се дефинира ппстапката за кплективнп прегпвараое, 

спдржината на кплективнипт дпгпвпр, партиите и фпрмата на кплективен дпгпвпр, 

усвпен вп вашата земја? Акп пдгпвпрпт е да, наведете гп денпт на негпвптп 

дпнесуваое? 

 Закпнпт за кплективни дпгпвпри беще усвпен на 21 април 2006 гпдина.Закпнпт ја 

дефинира ппстапката за кплективнп прегпвараое, спдржината на кплективнипт дпгпвпр, 

и нејзините страни. 

д) Кплку е дпбар сектпрскипт спцијален дијалпг и спцијалнипт дијалпг на нивп на 

кпмпанија вп сектпрпт на ТХ вп вашата земја? 

 Вп Слпвенија, сектпрскипт спцијален дијалпг е дпбрп развиен. Кплективнипт 

дпгпвпр за сектпрпт за туризам и угпстителствп беще склушен вп 1991 гпдина. Од тпгащ, 

спцијалните партнери имаат блиска спрабптка вп пбласта на индустриските пднпси. 

 Истп така, спцијалнипт дијалпг на нивп на кпмпанија е дпбрп развиен. Решиси сите 

гплеми кпмпании вп сектпрпт за туризам и угпстителствп имаат свпј кплективен дпгпвпр.  
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д) Дали кплективен дпгпвпр за сектпрпт за туризам и угпстителствпна наципналнп нивп 

е склучен вп вашата земја? Акп пдгпвпрпт е да, наведете пд кпга? Кпга беше склучен 

ппследнипт кплективен дпгпвпр за TХ сектпрпт на наципналнп нивп? 

 Првипт кплективен дпгпвпр за сектпрпт за туризам и угпстителствп беще склушен 

вп 1991 гпдина. Ппследнипт пптпищан и важешки кплективен дпгпвпр за сектпрпт за 

туризам и угпстителствп беще пптпищан на 19 февруари 2016 гпдина и ќе важи дп 31 

декември 2017 гпдина. 

е) Акп претхпднипт пдгпвпр е ппзитивен, кпја е стапката на ппкриенпст на рабптниците 

и рабптпдавците? 

Кплективнипт дпгпвпр за сектпрпт за туризам и угпстителствп има прпдплженп важеое, 

нп самп за следниве делпвни активнпсти вп сектпрпт за туризам и угпстителствп: 

- Хптели; 
- Камппви; 
- Туристишки агенции; 
- Казина. 
 

ж) Ппстпеле ли пдредени кпнфликти и индустриски активнпсти вп сектпрпт туризам и 

угпстителствп вп ппследните 5 гпдини? 

Немалп никакви кпнфликти или индустриски активнпсти вп ппследните 5 гпдини. 

з) Генералнптп задпвплствп пд спцијалнипт дијалпг вп сектпрпт за туризам и 

угпстителствп 

 Хпрека Сектпрпт вп Слпвенија е дпбрп ппкриен сп кплективни дпгпвпри. 

Кпмпаниите се претставени пд две сектпрски здруженија на рабптпдаваши кпи ги 

ппкриваат сектпрските специфишнпсти и три кпи се активни вп кплективнптп дпгпвараое, 

какп и трпјца врабптени вп сектпрпт, заеднп сп Синдикалната прганизација GIT, станаа 

најгплеми и најдпбри вп ппкриваое на специфишнпстите на сектпрпт. 

 

4.4.2. Проблеми во однос на квалификациите на работниците и на 

развојот на нивните вештини во секторот за туризам и угостителство 

 Средните ушилищта и студентите имаат сппдветна тепретска настава, нп немаат 

практишнп рабптнп искуствп. Нема дпвплна практишна настава вп нащипт пбразпвен 

систем и тпа треба да се прпмени. 
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 Ние, истп така, забележавме дека нема дпвплен брпј млади кпи се пдлушуваат за 

рабпта вп угпстителствптп и туризмпт. 

 

4.4.3 Проблеми во однос на непријавената работа во секторот за туризам 

и угостителство 

 За време на летната сезпна сектпрпт се сппшува сп недпстиг пд рабптна сила. Какп 

резултат на тпа, кпмпаниите врабптуваат студенти и неврабптени без правна пснпва, 

пспбенп вп рестпран - на пример вп мали барпви. 

 

4.4.4 Проблеми во врска со несигурна форми на работа (вработување на 

определено време, граѓански договори, итн) во секторот за туризам и 

угостителство 

 Гплем брпј врабптуваоа вп ТХ сектпрпт се сп скратенп рабптнп време, пспбенп 

какп резултат на претежнп сезпнски карактер на рабпта. 

Гплем брпј среднпщкплци и студенти се врабптени.................. 

 Непдамна, имаме евидентиранп мнпгу рабптници кпи ја врщат рабптата на келнер, 

гптваш, и други какп тргпвци ппединци. 

 

4.4.5.Членство во ЕУ социјалните партнери - крос секторски и секторски 

ZDS е шлен на BUSINESSEUROPE. 

SGIT е шлен на EFFAT. 

4.4.6. Препораки за подобрување на социјалниот дијалог во секторот за 

туризам и угостителство 
 

 Спцијалнипт дијалпг е дпбрп развиен вп сектпрпт затуризам и угпстителствптп. За 

решиси 20 гпдини, активнпстите беа регулирани сп кплективен дпгпвпр, при щтп 

спцијалните партнери успеаја да се дпгпвпрат за главните специфики за врабптенпста вп 

пвпј сектпр.Членпвите на бипартитнипт дијалпг пд 2016 се Синдикатпт за угпстителствп и 

туризам на Врабптените вп Слпвенија, кпј е репрезентативен  и две прганизации на 

рабптпдавци, пднпснп пдделпт за угпстителствп и туризам вп рамките на Здружениетп на 

рабптпдавци на Слпвенија (ZDS) и Кпмпрата за туризам и угпстителствп на Слпвенија . 
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Ппследнипт кплективен дпгпвпр беще пптпищан на 31 декември 2015 гпдина и ќе важи 

дп 1 јануари 2018 гпдина. Врз пснпва на рещениетп на министерпт, кплективнипт дпгпвпр 

дпби статус на прпдплжени активнпсти за: 

• Активнпсти на хптели и слишни пбјекти за сместуваое; 

• Активнпсти на камппви; 

• активнпсти на туристишки агенции, тур-пператпри и активнпсти ппврзани сп патуваое; 

• Активнпсти на казина. 

 Заеднп сп спцијалните партнери, Синдикатпт за угпстителствп и туризам 

наврабптените вп  Слпвенија дпнесе пдлука да ппдгптви сппдветен нпв мпдел на плата за 

сите занимаоа вп индустријата, сп пптпищуваоетп на нпвипт кплективен дпгпвпр. Вп пвпј 

мпмент, целта на спцијалните партнери е да  ппдгптват струшни пснпви за прегпвпри за 

платите на врабптените вп сектпрпт на туризам и угпстителствп. Предлпгпт  на пвпј 

кплективен дпгпвпр  пдредува премнпгу ниски задплжителни минимални стандарди, 

пбезбедувајќи пснпва за утврдуваое на платите вп кпрппративните кплективни дпгпвпри. 

Мнпгу ниските плати се една пд пришините за недпстиг пд перспнал вп сектпрпт за 

туризам и угпстителствп, кпј пваа сезпна се искаши. Нпвата пплитика на платите ќе им 

пвпзмпжи наградуваое на врабптените,а сп тпа ќе се спреши пдливпт на квалитетни 

млади и струшни кадри, пспбенп гптваши и келнери, вп други земји. Интереспт за 

пбразпвание и за стекнуваое нпви надлежнпсти вп пбласта на туризмпт ќе се згплеми, 

какп щтп би се згплеми интереспт кај младите луде, без пглед на рабптнптп време.Сп 

правилните наградуваоа ќе се ппдпбри нивната кпнкурентнпст, пптребата за 

дппплнителнп пбразпвание; врабптените сп дпбиваоетп на фер надпмест се задпвплни и 

рабптат ппвеќе и ппдпбрп, щтп е пснпвен услпв за успещен туризам. 

 Планиранипт прпект, истп така, ќе биде пд интерес за целата еврппска туристишка 

арена, бидејќи туризмпт е еден пд предвпдниците на индустријата на еврппската 

екпнпмија. Прпблемите вп пднпс на платите, нестабилнптп врабптуваое и рабптнптп 

време се заеднишки за сите еврппски партнери, и за рабптпдавците и врабптените вп 

сектпрпт за туризам и угпстителствп. 
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4.5 Србија  

4.5.1. Индустриски односи во секторот за туризам и угостителство 
а) Брпј на репрезентативните синдикати вп сектпрпт за туризам и угпстителствп: 
два 

1. Сампстпен синдикат за туризам и угпстителствп 

2. UGS Независнпст 

Стапка на густина вп сектпрпт за туризам и угпстителствп :не е дпстапнп 

б) Брпј на репрезентативни прганизации на рабптпдавци вп сектпрпт за туризам 

и угпстителствп:  една 

Српската аспцијација на рабптпдаваши (САЕ) 

стапка на густина на прганизациите на рабптпдавци вп сектпрпт: SAE вклушува 34% пд 

кпмпаниите кпи врабптуваат 46% пд рабптниците 

в) Дали е усвпен Закпнпт за репрезентативнпст на синдикатите и на 

прганизациите на рабптпдавци вп вашата земја? Акп пдгпвпрпт е да, наведете гп 

датумпт на негпвп усвпјуваое? Кпи се главните критериуми за да се стане 

репрезентативен синдикат или прганизација на рабптпдавачи? 

Не ппстпи ппсебен закпн за репрезентативнпст на синдикатите ина  прганизациите 

на рабптпдаваши, нп тпа е регулиранп сп Закпнпт за рабптни пднпси (Службен весник на 

РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). 

Репрезентативнпста на синдикатите е регулирана сп шленпвите 218-220, каде се наведува 

дека репрезентативниптсиндикат: 

 вп рамките на кпмпанијата: е пснпван и рабпти на принципите на синдикатите, 

независнп пд државните пргани и рабптпдавците, претежнп финансиран пд 

шленарина и пд други сппствени извпри, и ги ппфаќа најмалку 15% пд врабптените 

щтп рабптат вп една кпмпанија 

 вп рамките на сектпр, група, ппдгрупа, или екпнпмска активнпст: ги ппфаќа 

најмалку 15% пд врабптените вп рамките на пдредена група или ппдгрупа на 

екпнпмската активнпст 
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 на наципналнп нивп, или на нивп на регипн или лпкалнп: да ппкрива најмалку 10% 

пд врабптените вп рамките на релевантнптп нивп на администрација 

Репрезентативнпст на Организации на рабптпдавцие регулирана сп шленпвите 221-222, 

каде се наведува дека репрезентативна прганизација на рабптпдавци: 

 вп сите слушаи: ппкрива најмалку 10% пд сите врабптени (на адекватнп нивп) кпи 

врабптуваат најмалку 15% пд врабптените (на пдреденп нивп) 

 

Г) Дали вп вашата земја е усвпен закпн кпј гп дефинира кплективнптп 

прегпвараое, спдржината на кплективните дпгпвпри, засегнатите страни и 

фпрмата? Акп да, наведете гп датумпт на негпвп усвпјуваое? 

 Закпнпт за рабптни пднпси (дпнесен вп 2005 гпдина,  ппследните измени се 

дпнесени  и стапија вп сила вп 2015 гпдина) гп дефинира предметпт и фпрмата; видпви; 

ушесницитевп  кплективнптп прегпвараое; прегпвпри и заклушпци; спрпведуваое; 

валидација и пткажуваое; рещаваое сппрпви; регистрација на кплективните дпгпвпри; 

публикација. 

Планпт на Владата на РС, дпнесен вп февруари 2015 гпдина, вклушува Предлпг-закпн за 

спцијалнп партнерствп и кплективнп прегпвараое, - декември 2015 гпдина какп краен 

рпк. 

д) Кплку дпбрп е развиен сектпрскипт спцијален дијалпг на нивп на кпмпанија вп 

сектпрпт туризам и угпстителствп вп вашата земја? Објаснете накраткп. 

 Ппследнптп истражуваое кпе се занимава сп регистрација на кплективните 

дпгпвпри, беще спрпведенп пд страна на САЕ вп 2011 гпдина и  ппкажа дека самп 38,89% 

пд кпмпаниите имаат склушенп кплективен дпгпвпр. Кпга станува збпр за туризмпт и 

туристишкипт сектпр, прпцентпт е малку ппвиспк - 43,48%. Истражуваоетп, истп така, 

ппкажа дека има гплеми разлики ппмеду градпвите, каде јаснп се вппши слаб развпј на 

механизмпт на спцијалнипт дијалпг, низпк степен на прганизирани рабптници и 

рабптпдаваши. 

Пп дпнесуваоетп на најнпвите измени на Закпнпт за рабптни пднпси вп 2014 

гпдина, сите сектпрски кплективни дпгпвпри престанаа да важат пд јануари 2015 гпдина. 

Вп мпментпв  се заппшнатипрегпвпри вп 4 сектпри. 
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д) Дали е склучен кплективен дпгпвпр за сектпрпт туризам и угпстителствп на 

наципналнп нивп вп вашата земја? Акп пдгпвпрпт е да, наведете пд кпга? Кпга е 

пптпишан ппследнипт кплективен дпгпвпр вп сектпрпт туризам и угпстителствп 

на наципналнп нивп? 

Кплективнипт дпгпвпр вп сектпрпт за туризам и угпстителствп беще склушен на 11 

јануари 2007 гпдинаппмеду САЕ и два репрезентативни синдикати, и е регистриран вп 

Секретаријатпт на кплективните дпгпвпри. Тпј престана да важи вп јануари 2015 гпдина. 

е) Акп претхпднипт пдгпвпр е пптврден, кплкава е стапката на ппфатенпст/ 

ппкриенпст на рабптниците и рабптпдавачите? 

  Не е применливп 

ж)Ппстпеле ли пдредени кпнфликти и индустриски активнпсти вп сектпрпт за 

туризам и угпстителствп вп ппследните 5 гпдини? 

Немаще никакви кпнфликти на бипартитнп нивп и немаще щтрајкпви вп 

ппследните 5 гпдини. Сите настанати прпблеми вп врска сп згплемуваоетп на трпщпците 

за впдеое бизнис, беа пспбенп видливи вп 2010 гпдина. 

За разлика пд другите сектпри, сектпрпт за туризам и угпстителствп има гплем 

пптенцијал и ппкажува ппзитивни резултати. Сппред ппдатпците на Стппанската кпмпра 

на Србија, туризмпт и угпстителствптп придпнеспа 2%за БДП, и кпга ќе ги земеме вп 

предвид индиректните ефекти на туризмпт вп Србија, придпнеспт се прпценува на 

5%.Девизен прилив пд туризмпт беще 765 милипни евра за перипдпт јануари-нпември 

2014 гпдина, щтп е за 8,1% ппвеќе пткплку вп истипт перипд вп 2013 гпдина.Outbound 

туризампт вп 2014 гпдина бележи згплемуваое пд 5,91% вп пднпс на 2013 гпдина, щтп 

дпведува дп заклушпк дека inbound туризмпт (ппсета на странски државјани вп Република 

Србија) вп 2014 гпдина бележи ппгплемп згплемуваое пд Outbound  туризмпт (дпмащен 

туризам).Овпј сектпр спздава дппплнителни мпжнпсти за згплемуваое на врабптенпста, 

раст на БДП, какп и за згплемуваое на извпзпт, сп щтп се ппстигнува силен ппзитивен 

ефект врз сите екпнпмските активнпсти ппврзанп сп негп, какп щтп се земјпделствптп, 

тргпвијата, трансппртпт, градежнищтвптп, а сп тпа мпже да придпнесе за екпнпмскп 

заздравуваое на земјата. 

САЕ спрпведе истражуваое вп 2010 гпдинанщтп ппкажува дека е неппхпднп да се 

направи ппкпнкурентна туристишката ппнуда за Србија и да се згплемат инвестициите ,вп 

развпј на туристишки пбјекти.Прпсешните дппплнителни трпщпци вп сектпрпт туризам и 

угпстителствп вклушуваат 38 разлишни данпци, такси и надпместпци кпи драстишнп се 
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згплемија вп 2010 гпдина, и презадплжуваоетп стана дпминантен прпблем. Кпмпаниите 

пд пвпј сектпр вп гплема мера се пптпварени сп виспки каматни стапки за кредити - тие се 

2 и 3 пати ппвиспки пткплку вп ЕУ. Туристишките агенции и хптели имаат гплеми 

прпблеми, бидејќи се принудени, ппради намалуваое на нпќеваоата,,да ги прпдаваат 

свпите услуги на 6, 9 и на дури 24 месешни рати.Освен тпа, нивптп на сивата екпнпмија 

беще 40,7% пд БДП вп првата пплпвина на 2010 гпдина. Вп сектпрпт за туризам и 

угпстителствп нефпрмалната екпнпмија е видлива преку нелегалните угпстителски услуги, 

станпви за пренпќуваое, камппви и знашителен брпј нерегистрирани гпсти (30%), кпи 

придпнесуваат на нелпјалната кпнкуренција. 

Министерствптп за тргпвија, туризам и телекпмуникации птвпри јавна дебата на 26 

јануари 2015 гпдина за измени вп Закпнпт за туризам сп цел да се бпри прптив сивата 

екпнпмија и за защтита на патниците. Измените,истп така, треба да спздадат правна 

рамка за успещнп и за ефикаснп управуваое сп развпј на туризмпт, спгласнпст сп Закпнпт 

за защтита на пптрпщувашите и стандардите на ЕУ, какп и ппдпбра дефиниција на 

пдредбите за ппгплема защтита на кприсниците на туристишки услуги.Предлпжените 

измени, истп така, бараат да се згплеми ефикаснпста на рабптата на сите пние кпи рабптат 

вп пваа пбласт и да се птвпрат нпви мпжнпсти на пазарпт. 

 

З) Генералнп задпвплствп пд спцијалнипт дијалпг вп сектпрпт туризам и 

угпстителствп вп вашата земја? 

Спцијалнипт дијалпг меду синдикатите, рабптпдавците и државата, и на 

наципналнп и на сектпрскп нивп, се карактеризира сп недпстатиг пд дпверба меду 

спцијалните партнери, кпга станува збпр за застапуваое и за дпбра вплја преку 

спцијалнипт дијалпг да се дпјде дп кпнкретни дпгпвпри и дпгпвпри кпи нпсат 

кпмпрпмисни рещенија вп наспка на надминуваое на сегащната ситуација. 

Спцијалнипт дијалпг, щтп знаши тещки, нп прпдуктивни дискусии меду синдикатите, 

рабптпдавците и државата, ппстпи и вп Србија, нп тпа треба да се прпмпвира сп цел да се 

згплеми прпдуктивнпста за сите три заинтересирани страни.Ова бара спздаваое мрежа 

на прганите, какп на сектпрскп нивп така и на нивп на лпкална автпнпмија, пднпснп 

лпкалната сампуправа, сп цел да се спздадат услпви дасе дискутира за кпнцептпт на 

системпт и за негпва примена. 

Ппследнипт кплективен дпгпвпр за туризам и угпстителствп е склушен на 11 јануари 

2007 гпдина, за перипд пд три гпдини.Следните прегпвпри заппшнаа на 8 март, 2011 

гпдина, нп тие престана пп шетвртипт спстанпк кпга дискусиите ја дппреа тема за платите. 
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4.5.2.Прпблеми, вп врска сп квалификацијата на рабптниците и сп развпјпт на 

нивните вештини вп сектпрпт туризам и угпстителствп  

Вп Република Србија, на нивп на струшнп пбразпвание и пбука, ппстпјните рабптни 

ппзиции вклушуваат слаткар, тргпвец, декпратери на прпдавница, технишар вп туризмпт, 

келнер, гптваш, кулинарски технишар, угпстителски технишар и слишнп.Вп рамките на 

виспкптп пбразпвание, ппстпјат приватни и јавнисредни ушилищта (три гпдини студии) и 

универзитети (шетири гпдини) кпи вклушуваат екпнпмија и туризм, туризам меначмент, 

прганизиранп патуваое и туристишки впдиши, угпстителствп, гастрпнпмија, итн. Еден пд 

клушните недпстаспци е недпстатигпт пд квалитет вп практишната настава за време на 

фпрмалнптп пбразпвание. Ова е евидентиранп вп активнпстите на туристишките агенции. 

Еден Ппзитивнипт пример за стекнуваое практишни знаеоа вп текпт на фпрмалнптп 

пбразпвание на ушеници вп среднптп струшнп пбразпвание заугпстителствп, вп кпја е 

пснпвана спрабптка сп еден хптел вп Белград, каде щтп ушениците ушествуваат вп сите 

фази на рабпта и имаат мпжнпст директнп да кпмуницираат сп клиентите и да се дпбијат 

практишни сппспбнпсти сп ппмпщ на ментпр. 

 

4.5.3. Проблеми кој се однесува на непријавена работа во секторот за 

туризам и угостителство 

Вкупнипт брпј инспекции пд страна на туристишката инспекција вп 2014 гпдина 

изнесува 18.371, щтп е 17,62% ппмалку пткплку вп 2013 гпдина. Ова е ппследица,не самп 

пд впнредна спстпјба за време на ппплавите кпи вп гплема мера гп ппгпдија туризмпт,нп 

истп така, и на намалуваое на брпјпт на туристишки инспектпри и на пгранишуваоа за 

кпристеое службени автпмпбили. 

Најгплем брпј кпнтрпли на туристишките инспектпри се направени вп туристишкипт 

сектпр (76,2%), щтп е вп спгласнпст сп брпјпт на кпмпаниите на туристишкипт пазар, нп 

истп така, и сп брпјпт на жалбите ппднесени пд граданите. Вп текпт на изминатипт перипд, 

на гпдищнп нивп, инспекцијата дпбила пд 1.400 дп 1.800 жалби (щтп знаши дека ппмалку 

пд 10% пд кпнтрплите на гпдищнп нивп биле направени врз пснпва на жалби), а 2/3 пд 

пвие жалби беа ппврзани сп угпстителските кпмпании. Оваа гпдина, вкупнипт брпј на 

жалби е згплемен за 480 и туристишките инспектпри дпбиле 2.254 ппплаки, најмнпгу дп 

сега. 

Вп перипдпт јануари 2011 - декември 2014 гпдина, инспекциите направени вп 

угпстителските кпмпании прпнајдпа 3.214 слушаи на незакпнска рабпта, пднпснп врщеое 

туристишката дејнпст без кпмпаниите дасе регистрирани вп сппдветнипт регистар. Оваа 
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гпдина, туристишките инспектпри пткриле нелегалнa рабпта вп изврщените 804 кпнтрпли, 

щтп знаши дека приближнп  6% пд кпнтрплите се направени вп угпстителските кпмпании. 

Туристишката инспекција има ппдатпци за кпмпании кпи имаат забележанп нелегална 

рабпта, и истите се впдат вп ппсебна евиденција,пд јануари 2011 гпдина. 

 

4.5.4 Проблеми во врска со несигурните форми на работа (вработување 

на определено време, студентска работа, итн) во секторот за туризам и 

угостителство 

Ние немаме ппсебни ппдатпци кпи се пднесуваат на сектпрпт за туризам и 

угпстителствп. Генералнп гледанп, ппгплемипт дел пд прпблемите се пднесуваат на 

рабптата на ппределенп време. Злпупптреба на пвпј вид дпгпвпр знаши дека 

рабптпдавецпт сукцесивнп склушува дпгпвпр сп врабтенипт за ппределенп време , и 

ппкрај тпа щтп не ппстпи закпнска пснпва за тпа бидејќи ппстпјанп има пптреба пд 

вабптени. 

Сепак, пва е пстварливп на еден спсема легален нашин, бидејќи секпј временски 

перипд ппдплг пд 30 дена вп кпј врабптенипт не е  вп рамките на дпгпвпрпт се сметаще за 

прекин на рабптнипт пднпс, па секпј нареден дпгпвпри за рабпта щтп тпј / таа ќе се склуши 

( сп секпј рабптпдавец, пттаму мпжеби и сп ист рабптпдавец) ќе се смета за нпв рабптен 

пднпс. Гледанп пд правна тпшка, не ппстпи кпнтинуитет вп врабптуваое на пдреденп лице 

дпкплку тпа лице не е ангажиранп вп рпк пд 30 дена. Вп практиката беще забележанo 

ваквп пднесуваое на рабптпдавците, не самп вп приватни кпмпании, туку и вп државните 

институции. Истп така, беще забележанп дека рабптпдавците ги склушуваат сите 

ппнатампщни дпгпвпри за рабпта (сп истата лишнпст щтп веќе рабпти) за слишен, нп за 

разлишен ппис на рабптнп местп, така щтп еден врабптен немпже да дпкаже за време на 

евентуална ппкрената судска ппстапка дека има ппстпјана пптреба за изврщител на 

кпнкретните рабптни задаши / кпнкретната рабпта. 

Сп измените на Закпнпт за рабптни пднпси, шлен 37, се утврува дека рабптнипт 

пднпс на ппределенп време немпже да биде ппдплг пд 24 месеци (претхпднп 12 месеци) 

и сущтината на пвпј шлен е да се дефинира пппрецизнп спдржината на дпгпвпрпт за 

врабптуваое н аппределенп време. Прпмените спрешуваат злпупптреба вп фпрма на 

прпщируваое (всущнпст ппвтпрнп склушуваое) на дпгпвпрпт за рабпта на ппределенп 

време ппгплем временски перипд, за кпе щтп сме сведпци дпсега вп гплем брпј 

слушаеви.Сега, вп спгласнпст сп шлен 37 пд Закпнпт за рабптни пднпси, рабптпдавецпт 

мпже да склуши еден или ппвеќе дпгпвпри за рабпта врз пснпва на кпи рабптнипт пднпс е 
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впсппставен сп истипт рабптник за временски перипд кпј немпже да биде ппдплгпд 24 

месеци, сп или без прекини. 

 

4.5.5. Членство во ЕУ социјалните партнери - меѓусекторски и секторски 

Сампстпјнипт синдикат на угпстителска и туристишка дејнпст на Србија е шлен на EFFAT. 

 

4.5.6. Препораки за подобрување на социјалниот дијалог во секторот за 

туризам и угостителство 

Да се искпристат ппзитивните практики пд земјите пд регипнпт и нивните пплитики 

кпи нпсат ппзитивни прпмени кпн ппкпнкурентни стандарди вп сектпрпт на ТХ. 

Спцијалните партнери треба да имаат ппактивна улпга вп дефинираоетп на 

ппщтата наципналната визија за пвпј сектпр, сп цел да се дефинираат клушните 

припритети на наципналнп и на лпкалнп нивп. 

Спцијалните партнери треба да влпжат заеднишки наппри за зајакнуваое на капацитетите 

на шпвешки ресурси вп пвпј сектпр. 

Зајакнуваое на спцијалнипт дијалпг вп впсппставуваоетп и вп дпнесуваоетп на 

закпнска рамка кпја ќе пвпзмпжи ппдпбра мпбилнпст на рабптната сила, ефикаснпст на 

системпт за врабптуваое, флексибилнп рабптнп време, какп и да придпнесе за 

севкупнипт развпј на сектпрпт за туризам и угпстителствп. 

 

 

 

 

 

 

 

 


