Публикација на Сојузот на синдикатите на Македонија
Број 19
jули 2015 година

ПРАВОТО НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР ОСТАНУВА ПРОДОЛЖЕН ОКД ЗА ПРИВАТЕН СЕКТОР ОД ОБЛАСТА
НА СТОПАНСТВО ЗА УШТЕ 2 ГОДИНИ
13.7.2015
Сојузот на синдикатите
на
Македонија
и
Организацијата
на
работодавачи
на
Македонија
по
повеќе
средби, на 13.7.2015 година
го потпишаа текстот на
Спогодбата за именување и
дополнување на Општиот
колективен договор за
приватниот
сектор
од
областа на стопанството.
Социјалните партнери во
Спогодбата се договорија
правото на регрес за
Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и претседателот на ОРМ,
Ангел Димитров на преговорите
годишен одмор во висина
од најмалку 40% од
Прес конференција
просечната месечна нето плата по работник во РМ исплатена во последните 3 месеци, која
претставува основица за исплата, да остане и понатаму и истото да го користат сите вработени во
приватниот сектор.
Ценејќи ја економската и финансиската состојба, постоењето на последиците од економската,
финансиска и должничка криза и потешкотиите кај одделни работодавачи, а со цел да се обезбеди
сигурноста на работните места и елиминирање на опасноста од нивно губење, партнерите како
исклучок договорија дека правото на регрес за годишен одмор може да се утврди и во помал износ
од утврдениот, но само доколку се постигне спогодба потпишана од работодавачот и
репрезентативната синдикална организација, но по претходна задолжителна консултација со
синдикатот на ниво на гранка или оддел. Кај работодавачите во кои нема формирано синдикат,
спогодбата се потпишува со избран претставник од работниците.
Социјалните партнери се договорија да се продолжи и важноста на Колективниот договор за
приватниот сектор од областа на стопанството за уште 2 години.
Социјалните партнери, по скоро двомесечни преговарања ја покажаа и на овој начин вредноста
на социјалниот дијалог, определбата да нема кратење на работничките права, но и грижата да не
дојде до нарушување на нормалниот процес на производство и губење на работни места.

ПОСЕТА НА МИСИЈАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ
МОНЕТАРЕН ФОНД
1.7.2015
На 1.7.2015, во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија, претседателот на ССМ, др Живко Митревски одржа работен состанок со претставници на мисијата на Меѓународниот
Монетарен Фонд, предводена од шефот на мисијата, Јасемин Рахман. На состанокот исто така
присуствуваа и Патрик Житон, резидентен претставник на ММФ во Македонија и претставници на
тимот на ММФ.
Тема на разговор на состанокот беше законската регулатива во делот на платите и колективните
договори, како и тековната економско- социјална положба на работниците во Република
Македонија.

ПРОДОЛЖУВА ФОРМИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКО- СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ (ЛЕСС)
ФОРМИРАН ЛЕСС РЕСЕН
28.7.2015
Во рамките на Проектот за унапредување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската
Унија, со реализација на Меѓународната Организација на трудот (МОТ), денес во Ресен беше
потпишана Спогодба за формирање на ЛЕСС од страна на социјалните партнери и градоначалникот
на Општина Ресен.
Потписници
на
спогодбата
се
градоначалникот на Општина Ресен, м-р
Ѓоко Стрезоски, претседателот на Сојузот на
синдикатите на Македонија, д-р Живко
Митревски,
претседателот
на
Организацијата
на
работодавачи
на
Македонија, Ангел Димитров, претседателот
на Бизнис конфедерацијата на Македонија,
Миле Бошков, и в.д. претседателот на
Конфедерацијата на слободни синдикати на
Македонија, Благоја Ралповски.
Прес конференција
Спогодбата претставува основа за
институционален развој на социјалниот
дијалог помеѓу социјалните партнери и
усогласување на нивните различни ставови и интереси на локално ниво, како и помеѓу јавниот и
приватниот сектор, особено меѓу системот за образование и за поддршка при вработување од една
страна и работодавачите од друга страна; воспоставување и зајакнување на врските помеѓу
потребите на пазарот на труд дефинирани од страна на деловните субјекти и вештините што се
развиваат кај младите преку образовниот систем; вклучување на младите во регионалниот дијалог
преку нивно учество во ЛЕСС; размена на мислења и информации; покренување на заеднички
иницијативи; учество во креирање на законски решенија кои влијаат на материјална и социјалната
положба на вработените, невработените, стечајните работници и работници технолошки вишок,
пензионерите, младите, жените и др.; развивање на колективното договарање, преговарање и
склучување на ниво на претпријатијата и установите; следење на состојбата со вработеноста и
предлагање на мерки за поттикнување на вработувањето и усогласување на образовниот процес со
потребите на пазарот на труд и сл.
Слика 2. Потпишување на Спогодбата за формирање на ЛЕСС
Ресен
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ОДРЖАНА 29ТА СЕДНИЦА НА ЕСС
27.7.2015
На 27.7.2015, во просториите на Министерството за труд и социјална политика се одржа 29тата
седница на Економско- социјалниот совет, раководена од Претседателот на советот, министерот за
труд и социјална политика, Диме Спасов, на која присуствуваше и претседателот на ССМ, д-р
Живко Митревски.
На седницата беше разгледуван Трипартитниот акциски план за спроведување на препораките за
зголемување на ефективноста и влијанието на ЕСС, Деловникот за работа на ЕСС, Националниот
акциски план за вработување на млади 2016-2020, Предлог Законот за национална база на податоци
со инвалидност, формирање на работна група за анализа за приоритети за ратификација на
Конвенции од МОТ како и останати тековни прашања.

СРЕДБА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ СО
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЕВРОПСКИОТ ЕКОНОМСКОСОЦИЈАЛЕН КОМИТЕТ
27.7.2015
Социјалните партнери, членови на Економскосоцијалниот совет на 27.7.2015 година, на барање на
Европскиот економско- социјален комитет имаа
работна средба на која беа дискутирани повеќе
прашања поврзани со социјалниот дијалог во
Република Македонија, активностите поврзани со
работното законодавство, како и активностите на
социјалните партнери во однос на социоекономските прашања во РМ.
Од страна на претседателот на ССМ, д-р Живко
Митревски, беше претставен Сојузот на синдикатите
на Македонија и позицијата, улогата и активностите на ССМ во подобрување на работното
законодавство, донесувањето на повеќе клучни закони меѓу кои се Законот за минимална плата,
Законот за мобинг, измените и дополнувањата на Законот за БЗР, поттикнувањето на процесот на
ратификување на повеќе конвенции.
Слика 1. Средба со претставници на ЕЕСК

Исто така, од страна на претседателот на ССМ, беа потенцирани повеќе можности и потреби
кои преку Европскиот економско- социјален комитет треба да бидат заеднички реализирани во
смисла на подобрување на капацитетот на социјалните партнери во РМ.
Инаку, Европскиот економско- социјален комитет има развиено регионален и билатерален
пристап со организациите на граѓанското општество и синдикатите од Западен Балкан, а глобалните
цели се да придонесе за консолидација на демократијата и идното пристапување во ЕУ, да се
охрабри и граѓанскиот и социјалниот дијалог со развивање на култура на дијалог помеѓу властите,
синдикатите и останатите организации, создавање на јасни и ефикасни институционални рамки за
граѓански и институционален дијалог, промоција на воспоставување на соодветни правни средини и
да се зголеми размената на искуства и најдобри пракси.
Сојуз на синдикатите на Македонија
ул. „12-та МакедонскаУдарна Бригада“ бр. 2-А, 1000 Скопје
контакт тел/факс +389 2 3161374
е-маил: info@ssm.org.mk
web: www.ssm.org.mk
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