Публикација на Сојузот на синдикатите на Македонија
мај 2016 година

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС
1.5.2016
1ви Мај – Меѓународниот ден на
трудот е ден кога ја славиме историската
борба на работниците за подобри
работнички права, посигурни работни
места, подобра и посигурна социјална и
економска положба на нив и нивните
семејства.
Денес синдикатите се исправени пред
силни
предизвици
наметнати
од
неолибералните политики од се уште
присутната економска криза, а во
Република Македонија дополнително
исправени и пред сериозната политичка
криза.

Слика 1. Првомајски постер

Во овој контекст синдикалната борба станува еден од најзначајните фактори во мобилизирањето
на сите синдикални сили врз основа на принципот на единство, солидарност и доверба да ги
остварат социјалните и економските права на работниците, да ги унапредат работничките права, да
Прес
конференција нееднаквоста, да го збогатат социјалниот дијалог, да остварат вклученост на
ја елиминираат
синдикатите во креирањето на социјално економските политики и генерално да обезбедат сигурни
работни места и спроведување на индустриска демократија.
Сојузот на синдикатите на Македонија и во текот на оваа година ќе бара и понатаму вклучување
во сите процеси кои водат кон унапредување на Социјалниот дијалог, повеќе и подобри работни
места и спроведување на индустриска демократија, унапредување на информирањето и
конслутирањето, учество во економското управување, унапредување на процесот на колективно
преговарање и договарање, обезбедување на услови за здрави и безбедни работни места, сигурни и
зголемени плати, економска и родова еднаквост и обезбедување на збогатени социјални права и
стандарди за сите работници.
ССМ оваа година ќе ја спроведува и кампањата за Организирање и мобилизирање на ново
членство и зачленување во синдикатите на неорганизираните работници и давање на
институционална можност за остварување на колективна заштита и обезбедување на Социјална
правда, социјална инклузија, солидарност и колективно обезбедени работнички права.

ССМ и во тек на оваа година ќе бара од сите социјални партнери збогатување на социјалниот
дијалог, унапредување на колективното преговарање преку зајакнување на институционалната
рамка во Законот за работните односи и потпишување и имплементирање на протокол за социјален
напредок.
Истовремено бараме од надлежните политички субјекти итно решавање на политичката криза и
остварување на услови за нормален развој на држаавта и реализација на Евро интегративните
процеси на Република Македонија.
Имајќи ја во предвид актуелната состојба и стратешките планови за кампањско работење, а
имајќи го во предвид и прославувањето на еден од најголемите христијански празници Воскресение
Христово Велигден, Сојузот на синдикатите на Македонија 1ви Мај – меѓународниот ден на трудот
ќе го прослави со отпочнуавње на кампања „ОРГАНИЗИРАЊЕ И МОБИЛИЗИРАЊЕ НА НОВО
ЧЛЕНСТВО„ која ќе се реализира во текот на целата година.
ССМ во името на историската традиција и борба за обезбедување на социјална правда и
индустриска демократија повикувајќи се на потребата од се поголема социјална инклузија,
еднаквост , рамноправност, политичка, етничка, верска и национална толеранција, економски раст,
развој на работничките права на сите работници и граѓани на Република Македонија им го честита
1ви Мај – Меѓународниот ден на трудот.

КОНСУЛТАТИВНА ДЕБАТА ЗА ПОДГОТОВКА НА
СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 2016-2020
4.5.2016
Во
рамките
на
спроведување
на
програмските определби
за
реализација
на
едукативниот концепт на
Сојузот на синдикатите на
Македонија (ССМ), на ден
Прес конференција
4.5.2016
година
претседателот на ССМ, др
Живко
Митревски
присуствуваше
на
консултативна дебата за
претставниците
од
давателите на образование Слика 1. Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски на дебатата
за возрасни од проектот финансиран од ЕУ „Техничка помош за подготовка на сеопфатна
Стратегија за образование 2016-2020“.
Дебатата беше посветена на запознавање на заинтересираните страни од општеството во
креирање на Националната стратегија за образование во периодот од 2016 до 2020 година.
На дебатата беа презентирани ставовите на ССМ во однос на потребата од вклучување на
синдикатите во процесот на образование за возрасни, циклусот на доживотно учење и
институционално вклучување.
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ПРОМОВИРАН ТРУДОТ„КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ И
СИНДИКАЛНО ВОДСТВО“
19.5.2016

Слика 1. Претседателот д-р Митревски на промоцијата

Во академска и пријатна атмосфера во присуство на познати гости и истакнати општествени
работници, денес во библиотеката на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ –
Свети Николе се одржа свечена промоција на книгата „Колективното преговарање и синдикалното
водство“ од авторот доц. д-р Живко Митревски, претседател на Сојузот на синдикатите на
Македонија и воедно професор по предметот Трудово право на Факултетот за правни науки при
МСУ.
Прес конференција

Ова претставува шести труд коишто претседателот на ССМ д-р Живко Митревски го издава
од неговата колекција на трудови во кои главна тема е синдикализмот.
За книгата говореа рецензентите проф. д-р Тодор Каламатиев, професор по предметот
Трудово право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ од Скопје и проф. д-р Александар
Илиевски, Декан на Факултетот за правни науки при МСУ. На промоцијата обраќање имаше и
Претседателот на УО на МСУ, д-р Јордан Ѓорчев, а посебен осврт за книгата даде и самиот автор.
Во својата рецензија проф. д-р Тодор Каламатиев истакна: „Трудот се одликува со сериозен
пристап кон третираниот проблем и опфаќа обработка на сите релевантни аспекти, аргументација за
поставените тези и илустрација на релевантните податоци. Ваквиот пристап е надополнет со
користење на релевантна најнова домашна и странска научна и стручна литература.
Изразеното критичко размислување, базирано на сеопфатна компаративна анализа, како и
емпириско истражување - значајни за конципирање на заклучоците, насоките и препораките му
даваат посебен придонес на трудот.
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И
на
крајот,
трудот
претставува основа за натамошни
истражувања од оваа област, што е
потврда за неговата стручно научна вредност и токму затоа
топло
го
препорачувам
на
пошироката
стручна
јавност,
особено на оние кои се занимаваат
со проблемите на синдикатот, со
процесот
на
колективното
преговарање и на сите оние кои
сакаат и мислат дека се синдикални
лидери“.
Слика 2. Рецензентите на трудот

Проф. д-р Александар Илиевски истакна
дека има голема чест што ваков истакнат кадар предава на катедрата за Правни науки на
Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ и го искажа своето
задоволство што токму студентите од овој универзитет ќе ја имаат први можноста оваа книга да
ја користат како дополнителна литература.
За самиот труд осврт даде и д-р Живко
Митревски кој се задржа на идејата за тоа како
настанал овој труд, основната потреба и намена
на истиот.
На крај, со голема чест и задоволство од страна
на авторот за присутните беа потпишани и
поделени примероци од книгата.

Слика 3. претседателот Митревски на потпишување на книгите
Прес конференција

ОДРЖАНА ЕКСПЕРТСКА РАБОТИЛНИЦА

25-26.5.2016
На 25 и 26 мај беше одржана "Експертска работилница на Пан Европскиот Регионален
Комитет (ПЕРК) на Меѓународната конфедерација на синдикати МКС) на тема: Предизвиците на
миграцијата во Европа.
Учеснички на оваа експертска работилница беа земјите од Западен Балкан и Југоисточна
Европа. Работилницата ја водеше претседателот на ПЕРК, Иракли Петриашвили, а на истата
присуствуваше и Лука Висентини, генералниот секретар на ЕКС и ПЕРК.
Целта на оваа работилница беше да се видат предизвиците за миграција (баратели на азил,
бегалци и работници мигранти) во контекст на земјите на потекло, транзит и дестинација, влијанија
на пазарот на трудот.
Како главни теми за кој разговараа претставници од европската унија, Меѓународната
организација на трудот (МОТ), ЕКС, МКС, ПСИ и ЕПСУ беа: Разјаснување на сликата за
„Предизвици на миграцијата“, „Глобални и европски одговори и активности“, „Работнички права во
контекст на миграциските процеси: синдикатите и миграционите политики, социјален дијалог за
миграција на работната сила, кохерентност помеѓу политиките за вработување и миграцијата,
4

...ризици на трудова експлоатација (трговија, принудна работа, лажни вработувања,
социјален дампинг)“, „Еднаквост и недискриминација на работното место, процес на интеграција на
мигрантите и бегалците (пристап до вработување, образование, обука, здравствената заштита,
бенефиции ...) и „Улогата на синдикатите во помагање на процесот на интеграција: колективно
договарање и услуги за поддршка, организирање на работниците мигранти и прекугранична
соработка“.

ОДРЖАНА ПЛЕНАРНА СЕНИЦА НА РСС
„СОЛИДАРНОСТ“
7-10.5.2016
Во рамките на проектот „На пат кон ЕУ“, во периодот од 7 до 10 мај 2016 година, во Бечиќи
- Црна Гора, беше одржана пленарната седница на Регионалниот Синдикален Совет „Солидарност“.
На оваа седница присуствуваа претседателите на синдикати од земјите од бивша Југославија.
На седницата беше извршено примопредавање на претседавањето од Македонија на Црна
Гора. Главни теми кои беа опфатени на седницата се однесуваа на актуелните состојби со
законската регулатива во земјите, извештајот од извршниот одбор на Меѓународната конфедерација
на синдикати (МКС), извештајот од Извршниот одбор на Европската конфедерација на синдикати
(ЕКС) како и креирање на регионална база на податоци за грански колективни договори.
На седницата присуствуваше и Петар Нимиц, советник на генералниот секретар на ЕКС, кој
даде голема поддршка на оваа регионална соработка и истакна дека преку овој проект се прави спој
од сите различни елементи на работа и искуство.

ОДРЖАН ПЕТТИОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА
СГИП
21.5.2016
На 21ви мај 2016-та година во
Крушево се одржа Петтиот Конгрес на
СГИП. На Конгресот се одбележа јубилеј
од 80 години од првиот штрајк на
градежните работници од 20.06.1936та година кога се поставени темелите на
синдикатот за градежништво, индустрија
Прес конференција
и
проектирање
на
Република
Македонија.
Покрај делегатите присуствуваа
голем број на домашни и странски гости.
Конгресот едногласно го избра за
Претседател Павел Трендафилов како и
новите членови на Советот на СГИП и Слика 1. Претседателот на СГИП, Павел Трендафилов
Надзорниот одбор на СГИП. СГИП им го честита
мандатниот период 2016-2021 на ново избраните
членови на органите и телата на СГИП.

Слика 2. Присутни на Конгресот
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Сојуз на синдикатите на Македонија
ул. „12-та МакедонскаУдарна Бригада“ бр. 2-А, 1000
Скопје
контакт тел/факс +389 2 3161374

