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КОНТИНУИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВАЊЕ ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКО - СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ
Продолжуваат активностите за основање локални економско - социјални совети во повеќе градови во
земјата. Покрај потпишувањето спогодби, односно основање на совети, во општините се одржуваат
советодавни и консултативно подготвителни средби на социјалните партнери.

ТРИБИНА ВО ОХРИД ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ
Локалната самоуправа на Охрид ја поддржува кампањата на Сојузот на синдикатите на Македонија за формирање
локални економско – социјални совети, е заклучено на Трибината "Локални економско – социјални совети – потреба,
искуства и предизвици", што се одржа во просториите на Локалната самоуправа во Охрид на 22 ноември.
На трибината присуствуваа претседателот на ССМ д-р Живко Митревски, градоначалникот на Охрид Никола
Бакрачески, Милан Живковиќ , претставник на Фондацијата "Фридрих Еберт", која го поддржа одржувањето на
трибината, секретарот на Регионалното синдикално претставништво на ССМ во Охрид Драган Цветаноски,
претставници на работодавачите и на други организации.

На средбата присуствуваа претставници на синдикатите, локалната самоуправа и работодавачите
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија д-р Живко Митревски истакна дека е неопходна потребата
од институционализација на социјалниот дијалог на локално ниво, пред се во услови на сложени економски- социјални
услови. Овие тела би имале советодавен карактер, а во нив би учествувале претставници на синдикатите,
работодавачите и претставници од локалната самоуправа. Функционирањето би било насочено кон дефинирање на
локалните економски и социјални политики, дефинирањето на потребите на пазарот на труд, усогласувањето на
процесот на образованието, а како приоритет ќ е биде поттикнување на вработеноста на младите. Формирањето на
советите би ја воспоставиле потребната координација меѓ у локалната самоуправа, синдикатите и работодавачите,
објасни претседателот Митревски.

-2Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачески рече дека формирањето на
заедничко економско – социјално тело ќ е значи институционализирање на
социјалниот дијалог, кој треба да придонесе за поприфатлива материјална и
економска положба на работниците и на работодавачите на подрачјето на
општината. Исто така е нагласено дека со формирање ЛЕСС ќ е се поттикне
мирното решавање на работните спорови.

Претседателот на ССМ д-р Живко Митревски на средбата истакна дека
приоритет е поттикнување на вработеноста на младите во општината
Резиме на средбата на социјалните партнери е дека сите социјални партнери
се заинтересирани за отпочнување меѓ усебен системски дијалог, додека основни
цели се усогласување на потребите, барањата и реалните можности за
подобрување на социо - економската положба на граѓ аните. Во општината ќ е се
стимулира секоја форма за воспоставување дијалог меѓ у социјалните партнери.
Подобрувањето на квалитетот на живот на граѓ аните и инвестирањето во
проекти кои ќ е ги зголемат економските параметри е дел од економската
политика и од мерките за социјален развој и стабилност на општина Охрид.
Предлозите, мислењата и препораките од трибината ќ е претставуваат основа
за понатамошна соработка меѓ у социјалните партнери. На средбата е кажано
дека охридските советници треба да го прифатат предлогот, после што би
следело потпишување на спогодба која значи почеток на функционирањето на
новото тело во општината.

Сојузот на синдикатите на
Македонија на Први мај 2013
година
ја
промовираше
Кампањата
за
формирање
локални економско – социјални
совети. Активностите на ССМ за
формирање ЛЕСС се одвиваа и
претходно,
додека
после
почетокот
на
кампањата
засилено се работи на ова поле.
Еден месец после кампањата е
основан ЛЕСС во Битола, на 1
септември е основан ЛЕСС во
Ресен, на 30 септември во
Гостивар и на 1 ноември во
скопската општина Гази Баба.
Претходно се основани ЛЕСС во
Куманово, Струмица, Кавадарци,
Штип и Тетово, така што во
моментов овие кооординативни
општински тела постојат во
девет градови во Македонија.
Исто така во повеќ е градови се
одржани трибини со присуство
на претставници на трите
социјални партнери, локалната
самоуправа,
синдикатите
и
работодавачите.
Централната
конференција
на
циклусот
трибини "Локални економско –
социјални совети – потреба,
искуства и предизвици" се одржа
на 12 јуни во ССМ, на која
присуствуваа амбасадорот на
САД Пол Волерс, министерот за
труд и социјална политика Диме
Спасов, градоначалникот на
Скопје
Коце
Трајановски,
претставници
на
"УСАИД",
организација која го поддржува
проектот, и претставници на
други организации.

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ЛЕСС НА ГАЗИ БАБА

Советот е конституиран 15 дена после потпишувањето
на Спогодбата за основање

На 15 ноември во просториите на Општина Гази Баба се
одржа Првата конститутивна седница на Локалниот
економско – социјален совет. За претседавач е избран
градоначалникот на Општина Гази Баба Тони
Трајковски. На
седницата исто така е донесен
Деловникот за работа и се верифицирани членовите на
ЛЕСС.
Советот на ЛЕСС на Гази Баба брои 11 членови, и тоа од
локалната самоуправа, синдикатите и работодавачите.
Од страна на Сојузот на синдикатите на Македонија
членови се Зоран Мироновски, претседател на
Синдикатот на хемија, неметали и метали и Јован
Цветковски, секретар на Регионалното синдикално
претставништво на ССМ во Скопје.
Гази Баба е прва скопска општина во која е формиран
ЛЕСС. Спогодбата за формирање е потпишана на 1
ноември 2013 година, од страна на градоначалникот
Тони Трајковски, претседателот на ССМ д-р Живко
Митревски, претседателот на ОРМ Ангел Димитров и
Зоран Антовски од КСС.
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РАБОТИЛНИЦА ОРГАНИЗИРАНА ОД “ЛУЃЕ ЗА ЛУЃЕ“ - ПРОГРАМАТА
НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА
Од 25 до 28 ноември во хотелот „Арка“ во Скопје се одржа Работилницата “Синдикатите од Западен
Балкан и ЕУ интеграциите“, на тема “Социјалната политика и системи на социјалното осигурување“.
Работилницата е во склоп на Програмата “Луѓе за луѓе“ (People 2 Рeople), на Европската комисија во
соработка со Европската конфедерација на синдикати (ETUC).
Воведните информации за
проектот ги изнесе Петар
Зајденек
од
Европската
конфедерација на синдикатите,
кој објасни дека програмата
треба
да
помогне
во
вмрежувањето на националните,
регионалните и партнерите од
европско ниво.
При
отворањето
првиот
поздравен говор го држеше
претседателот на ССМ д-р Живко
Митревски, кој истакна дека
проектот е од особена важност
за синдикалното движење во
регионот. Со прифаќ ањето на
повеќ е модули ќ е создаваме
основа сите синдикати да
излезат со заеднички концепт,
кој ќ е биде основа за справување
со предизвиците со кои се
соочуваме во регионот.
Соработката не е важна само
На средбата е заклучено дека е битно да се создадат нови партнерства
поради економската криза, туку и
меѓу синдикатите од регионот
во другите делови, како што е
приватизацијата,
создавањето
нови односи во општествено – економскиот и политичкиот систем, процесот на усогласување на законите и стандардите со
Европската унија. Во овие делови треба да се одреди и улогата на синдикатите. Проектот дава широки можности преку
меѓ усебната соработка синдикатите да бидат репер во соочувањето со кризата, како и да се зголемат капацитетите на самите
синдикати. Во контекст на кризата еден од важните предизвици за синдикатите е постигнување социјална сигурност на
граѓ аните, рече Митревски.
Во името на Конфедерацијата на слободни синдикати се обрати в.д. претседателот Виолетка Спасевска, која зборуваше за
улогата на синдикатите во пристапувањето на земјите од регионот во Европската Унија.
Цел на Програмата “Р2Р“ да им понуди на организациите на граѓ анското општество можност за интеракција и вмрежување
на националните, регионалните и партнерите од Европа и да се креираат нови партнерства. Програмата предвидува посети
на ЕУ институции преку запознавање на структурите, политиките, програмите и практиките во Унијата.
Работилницата е втора од циклусот на четири работилници, што ќ е се одржат во 2013 и 2014 година. На овие работилници
како цел е поставена формирање на пет работни групи кои ќ е бидат насочени кон следните теми:
•
Развој на социјалниот дијалог,
•
Законот за работни односи и работничките права,
•
Законодавството за безбедноста и здравјето при работа,
•
Единствен пазар и економија во ЕУ и слободно движење на работната сила и
•
Борба против корупцијата и добро владеење.
Во текот на циклусот треба да се даде поддршка на синдикалните организации во Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и
Херцеговина и Косово и учество во регионалната “Заедничка синдикална комисија за ЕУ интеграции“, заради усвојување на
европските стандарди. Се смета дека програмата на синдикатите ќ е им даде можност да учествуваат во процесот на
евроинтеграции, како релеваттни партнери на владите и Европската Комисија.
Од Македонија учествуваа Сојузот на синдикатите на Македонија и Конфередацијата на слободни синдикати, од Србија
“ССС“ и УГС “Независност“, “ССБиХ“ од Федерацијата Босна и Херцеговина и “ССРС“ од Република Српска, “БСПК“ од Косово и
“ССЦРГ“ и “УССМ“ од Црна Гора.
Првиот ден предаваше Борис Фелс од Сојузот на синдикатите на Хрватска, кој ги објасни движењата на хрватската
економија од 2005 година до пристапувањето во ЕУ. Темата на Љубица Дековска од ССМ гласеше “Економската состојба во
Македонија – проблеми и перспективи“.
Следните два дена беа изнесени економските ситуации, социјалната политика и системите за социјално осигурување во
Србија, Црна Гора, Федерацијата БиХ и Република Српска, и Косово, кои ги изложија претставниците на синдикатите од овие
земји. За социјалната политика во Македонија објаснувања даде Даница Михајловска од ССМ, додека исто така без изнесени
состојбите во Црна Гора, БиХ и Република Српска, Србија и Косово. За сите овие теми зборуваа претставниците на
синдикатите, додека активни соработници беа експерти од Словенија и Хрватска.
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НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТИ НА ПРОЕКТОТ “ДАНОЦИ,
НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА И КОРУПЦИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН“
Даночните системи, неформалната економија и корупцијата се значајни општествени состојби од кои директно зависи
позицијата на работниците. Добро е да се разговара отворено и да изградиме една генерална стратегија во однос на овие
прашања, истакна претседателот на ССМ д-р Живко Митревски на Националниот состанок на експерти што се одржа на 21
ноември во ССМ.
Состанокот се одржа во склоп на Проектот “Даноци, неформална економија и корупција во земјите од Западен Балкан“, кој
започна во месец март 2013 година и ги опфаќ а синдикалните централи на Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора, Босна и
Херцеговина (Федерација и Република Српска), Хрватска и Косово. Претседателот Митревски истакна дека неформалната
економија како негативна општествена појава е се уште доста присутна, а истото се однесува и на корупцијата. Обидите на
Владата, и воопшто на владите од регионот, за реформирање на даночниот систем, се значајни за синдикатите, затоа што од
таму зависи положбата на работниците и на уредувањето на работните услови.

Претседателот Митревски истакна дека синдикатите треба да излезат со генерална стратегија за овие состојби
Стручниот соработник на ССМ за економски прашања Љубица Дековска го презентираше првиот Нацрт – извештај за
долгорочна политика во Република Македонија, изготвен од Националниот тим во рамките на проектот. Извештајот беше
добра основа за развивање конструктивна дискусија од страна на присутните. Ставовите на Унијата на автономни и
независни синдикати (УНАСМ) ги изнесоа Дивна Змејковска и Мимоза Вујошевиќ , додека на Конфедерацијата на слободни
синдикати (КСС) Лидија Стаменковска. На средбата беше присутен координаторот на МОТ за Македонија Емил Крстаноски,
додека дискутираа генералните секретари и други претставници на синдикатите здружени во ССМ и претставниците на
УНАСМ и КСС.
Претставниците на синдикатите потенцираа дека сите земји во Западниот Балкан ги имаат истите проблеми во однос на
корупцијата, неформалната економија и даночната политика. Инаку проектот е започнат во март 2013 година во Софија и ќ е
трае до октомври 2015 година. Досега се одржани неколку средби, меѓ у кои Регионален тренинг за експертите, изработени
се информации на национални нивоа, одржан е регионален состанок за економисти и правници, како и за информации,
комуникации и кампањи. Според агендата предвидено е одржување на други регионални состаноци, тркалезни маси,
изработка на предлози, како и одржување трипартитна регионална конференција. Проектот се одржува со поддршка на
Меѓ ународната конфедерација на синдикатите (ITUC), односно Паневропскиот комитет ПЕРК, и на Сојузот на синдикати на
Норвешка (LO – Landsorganisasjonen i Norge).

РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНТЕРНОТО СИНДИКАЛНО ИНФОРМИРАЊЕ
На 22 и 23 ноември во Охрид се одржа Работилницата “Интерно синдикално информирање“, на која се зборуваше за
значењето и развојните насоки на овој сегмент од вкупната комуникација во ССМ.
Претседателот на ССМ д-р Живко Митревски објасни дека интерното информирање е значаен и многу битен дел од
вкупното функционирање на организацијата и дека треба да му се придава голема важност. Добрата информираност треба
да ги опфати сите чинители на синдикалното движење, од членовите, основните организации, територијалните единици на
ССМ, гранските синдикати до самиот Сојуз. Само добро информираниот работник е добар синдикалец, нагласи Митревски,
кој додаде ССМ, со цел поефикасно информирање, ги усвојува и ги практикува новите технолошки промени на
информатичкото општество.
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Работилницата, на која предаваше д-р Константин
Петковски, се одржа со поддршка на Фондацијата
“Фридрих Еберт“. На собирот учествуваа претседатели на
гранските
синдикати
здружени
во
ССМ
и
територијалната мрежа на ССМ, односно секретарите на
регионалните
синдикални
претставништва
и
координаторите на синдикалните канцеларии.

СГИП ПРОДОЛЖУВА СО АКТИВНОСТИ НА КОРИДОР 10
Како во изминатиот период така и во наредниот период, СГИП ќ е продолжи со своите активности во секторот
градежништво каде што има најголем процент на повреди и смртни случаеви за заштита на сите градежни
работници во Република Македонија. Имено, до највисокиот државен орган, Државниот инспекторат за труд, од
страна на СГИП беше побарано да се спроведат сите активности кај главниот изведувач на Коридор 10, но и во
наредниот период со отпочнување на активностите на Коридор 8, активности поврзани со безбедноста и здравјето
при работа како и назначување посебен инспектор за овој објект. Државниот инспекторат за труд направи надзор на
најголемиот инфраструктурен објект Коридор 10. Имено, СГИП перманентно ги следи мерките за безбедност и
здравје при работа на сите инфраструктурни објекти воедно и промовира се што е потребно за градежните
работници. Овие активности ќ е продолжат и понатаму со цел за информирање, зачленување нови членови и јакнење
на синдикализмот како единствен одбранбен механизам а воедно и здрава животна средина за вработените. Од
дописот (објавени се на интернет страницата на ССМ) во прилог се гледа дека секогаш може да се најде заеднички
допринос за сите страни во една соработка на високо државно ниво.

ЧЕТВРТА СРЕДБА НА АКАДЕМИЈАТА ЗА МЛАДИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ
Во склоп на „Академијата за млади синдикални лидери 2013“ од 15 до 17 ноември во Пробиштип, во хотелот
“Црешово топче“, се одржа четвртата средба на младите синдикалци. Тема на собирот беше “Работно законодавство
(теорија и пракса)“.
Академијата се одржа со поддршка на Фондацијата “Фридрих Еберт“, додека учесници беа млади синдикалци од
Сојузот на синдикатите на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати (КСС), Унијата на автономни и
независни синдикати (УНАСМ), Конфедерацијата на синдикални организации (КСОМ) и Самостојниот синдикат на
новинари и медиумски работници (ССНМ).
На работилницата предаваа професор д-р Тодор Каламатиев, со темите “Престанок на работниот однос“ и “Улогата
на синдикалниот претставник во заштитата на права од работен однос“. Професорот Каламатиев исто така ги водеше
панел – дебатите “Младите и трудовото законодавство“, на теми “Засновање на работен однос“, “Права од работен
однос“, “Одговорност и престанок на работен однос“ и “Заштита на правата од работен однос“.
Владо Караев од “РУБИКОН“ ја водеше тимската работа на 16 ноември., додека професор д-р Константин Петковски
панел дебатите “Младите и синдикалното лидерство“ со темите “Зошто младите синдикални лидери му се потребни
на синдикатот?“, “Што му е потребно на еден добар млад синдикален лидер?“ и “Како да се стане добар млад
синдикален лидер?“.
“Академијата за млади синдикални лидери 2013“ опфати четири семинари, од кои првиот се одржа на 8 и 9 јуни во
Охрид, вториот на 5 и 6 октомври во Маврово и третиот од 18 до 20 октомври во Охрид. Целта на академијата е обука
на младите членови на синдикатите во областа на синдикалното лидерство и трудовото законодавство.
Активностите на семинарите се спроведени од страна на професор д-р Тодор Каламатиев и проф. д-р Константин
Петковски.

РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И СИНДИКАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ
Секретарите на регионалните синдикални претставништва и координаторите на синдикалните
канцеларии присуствуваа на Работилницата “Интерно синдикално информирање“, што се одржа
на 22 и 23 ноември во Охрид.
РСП КАВАДАРЦИ
Во месец ноември е пружена правна заштита на 28 странки од подрачјето на РСП Кавадарци и на четири од
подрачјето на РСК Неготино. Одржана е судска расправа “МИК“ Кавадарци, претпријатие во стечај, свикана е седница
на Одборот на доверители и превземени се други активности околу ова претпријатие. Во координација со
Самостојниот синдикат за здравство е посетена Синдикалната организација на ЈЗУ “Здравствен дом“ - Кавадарци.

РСП КУМАНОВО
Посетена е Агенција за вработување во Куманово, каде вработените имаат пројавено интерес за зачленување во
ССМ.
Во координација со АГРО Синдикатот извршени се активности во Живинарската фарма во с. Гиновце, со цел
регулирање на постапките и функционирањето на синдикалната канцеларија.
Присуство на судски рочишта за “Житомел“ – Куманово и “Тутунски комбинат“ – Куманово. Превземени се
правни пoстапки за остварување на правата на вработените во “Тутунски комбинат“.
РСП ПРИЛЕП. Одржани се повеќ е средби во синдикалните организации во Прилеп (Мермерен комбинат и
Еурокопозит) и Крушево (ЈЗУ “Здравствен дом), пружена е правна заштита на членови на синдикатите здружени
во ССМ, додека со претседателот на СУТКОЗ е посетено комуналното претпријатие “Пелагонија“ во
Кривогаштани, каде работниците пројавија желба за синдикално организирање.
СК СВЕТИ НИКОЛЕ. Со цел зголемување на членството посетени се повеќ е претпријатија во Свети Николе и
Лозово. Реализирани се нови членови од “МИК“ и “Градинар“ од Свети Николе. Во координација со АГРО
Синдикатот пружена е правна заштита на членка која се жали на мобинг, за што е поведена судска постапка.
РСП СКОПЈЕ
Учество во основањето и конституирањето на Локалниот економско – социјален совет на општина Гази Баба. На
конститутивната седница секретарот на РСП Скопје е именуван за член на Советот на ЛЕСС.
Поради пројавени проблеми посетена е основната организација во Основниот суд за прекршоци. После
разговорот недоразирањата се надминати.
Формиран е иницијативен одбор за основна синдикална организација во Општина Карпош. Поради неактивноста
на претседателот, заменикот и Извршниот одор покрената е иницијатива за нивно разрешување. На 30 ноември,
на барање на претседателот на УПОЗ, се одржа состанок на кој, согласно Статутот на УПОЗ, е изгласана недоверба
на раководството на синдикалната организација и е избрано ново раководство.
РСП ТЕТОВО
Пружена е правна заштита на лица од Тетово, меѓ у кои на медицинска сестра во лекарска ординација, поради тоа
што новиот концесионер е должен да ја задржи на работа, како и на работничка од ПЗУ “Хемо медика“ – Тетово
по основ поништување на решение за престанок на работен однос.
СК ГОСТИВАР
Учество на дводневната работилница “Стратешко планирање“, која е одржана на 8 и 9 ноември во Гостивар, во
организација на “УСАИД“ и Локалната самоуправа, како и на работилницата во ССМ “Даноци, неформална
економија и корупција во земјите од Западен Балкан“.
СК КИЧЕВО
Активности околу посетата на претседателот на УПОЗ Пецо Грујовски во регионот, при што се разговараше со
основните синдикални организации за тековни проблеми.

КОНТАКТ
Благојче Крстевски, стручен соработник за информирање на ССМ
Тел/факс ++ 389 2 3225-937
E mail: b.krstevski@ssm.org.mk

