Публикација на Сојузот на синдикатите на Македонија
март 2016 година

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СРСВМ И
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО МЕНАЏМЕНТОТ НА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
2.3.2016

Слика 1. Раководството на ССМ и МЖ Транспорт на состанокот

На 2.3.2016, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), д-р Живко
Митревски и претседателот на Синдикатот за сообраќај и врски на Р. Македонија (СРСВМ),
Прес конференција
Методија Димевски, имаа работна средба со претставниците на МЖ Транспорт АД Скопје,
генералниот директор на МЖ Транспорт и претседател на Управниот одбор, г-дин Никола Костов, и
Директорот за правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции г-ѓа Јулијана Веригик.
Средбата беше посветена на анализата за потребата од унапредување на состојбата со
бенефицираниот стаж за машиновозачите, барање кое од страна на МЖ Транспорт АД Скопје, беше
доставено до Владата на Република Македонија за поддршка и изнаоѓање на решение.
Околу решавање на проблемот на бенефицираниот стаж на машиновозачите, Сојузот на
синдикатите на Македонија (ССМ) и МЖ Транспорт АД Скопје се договорија и се сложија да имаат
заеднички настап пред Министерството за транспорт и врски, Министерството за труд и социјална
политика и Владата на Република Македонија, со измени во законските прописи и правилниците, за
да се бара и изнајде трајно и конечно решение за овој проблем
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) заедно со МЖ Транспорт АД Скопје ќе
соработуваат и заеднички ќе ги координираат сите активности до конечно решение на
признавањето на бенефицираниот стаж на машиновозачите според одговорноста и физичката и
психичката тежина на работното место.

СОСТАНОК ЗА БЗР ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТИТЕ
ЗДРУЖЕНИ ВО ССМ ЗА РЕГИОНОТ ШТИП И
ПРОБИШТИП
2.3.2016

Слика 1. Претседателот на ССМ на состанокот

Во организација на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) и Македонското здружение за
заштита при работа (МЗЗПР), во рамките на проектот „Зајакнување на партнерствата
на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на правото за
безбедна и здрава работна средина - Основно човеково право”, на 2.3.2016 година во Штип, пред
претседателите на синдикалната организација од
Штип и Пробиштип, државниот инспекторат на
труд, работодавачите, граѓанските организации,
претставници од Правениот факултет од Штип,
Прес конференција
организираа работен состанок
Тема на работниот состанок беше на Законот
на БЗР со посебна посвета на позицијата и
улогата на Синдикалниот претставник за
безбедност и здравје при работа и претставникот
на БЗР.
Во рамките на состанокот од секретарот на регионалното Слика 2. Учесници на состанокот
синдикално претставништво (РСП) од Штип, Ванчо Трајчевски, беше презентирана анализата на
состојбата на терен, поврзана со БЗР во Штип и Пробиштип.
Состанокот беше искористен сите чинители во процесот да ја афирмираат позицијата и
значењето на субјектите, координирано и во партнерските однос да ги спроведат обврските
утврдени со Законот за БЗР а посебно практичната примена на измените на законот.
Свое посебно обраќање за значењето на БЗР и потребите од обуки, имаше и претседател на ССМ,
д-р Живко Митревски, кој посебно го истакна значењето на овој закон.
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ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО
ЕНЕРГЕТСКАТА ГРАНКА
3.3.2016

Слика 1. Раководството на потпишување на колективниот договор

Независниот синдикат на вработени во енергетскиот сектор на Македонија и Здружението за
енергетика при Организацијата на работодавачи на Македонија, вчера потпишаа нов Колективен
договор со кој се регулираат правата и обврските на социјалните партнери од оваа област. Целата на
овој Колективен договор е примена на меѓународните стандарди на трудот, изедначување на
работните услови на ниво на енергетскиот сектор и креирање рамка на права на вработените со
овозможување на фер конкуренција меѓу работодавачите, сигурност на работните места и
работните услови во секторот и унапредување на социјалните права и здравата работна средина.
Двете страни се задоволни од условите во новиот Колективен договор и ќе продолжат со заеднички
сили да работат на одржување на здрава и продуктивна работна клима во Енергетската гранка во
приватниот сектор во Македонија.
„Овој Колективен договор овозможува стабилност за нашите вработени во идниот период, во кој
продолжуваме континуирано да го подобруваме квалитетот на услугите и напредуваме кон
највисоко ниво на квалитет на услуги“ изјави г. Штефан Петер, претседател на Здружението за
Енергетика при Организацијата на работодавачи на Македонија.
Прес конференција

Претседателот на Независниот синдикат на вработени во енергетскиот сектор, г. Роберт
Симоноски изјави: „Потпишувањето и продолжувањето на важноста на Колективниот договор за
енергетика претставува чин на унапредување на работничките права, акт во кој се верификувани,
надградени и подобрени работничките права во реалниот приватен сектор во дејноста
на енергетиката во Р. Македонија. Со колективниот договор утврдено е право на регрес за годишен
одмор, надоместоци на плати, унапредени и имплементирани се мерки по европски терк за заштита
и безбедност на работниците и многу други поволности кои со потпишување на Колективниот
договор за енергетика сите работниците од енергетиката ќе се стекнат со полно право да ги
користат.
Според претседателот на ОРМ, Ангел Димитров посебно треба да се истакне дека со отворен и
реален социјален дијалог, користејќи ги искуствата на работодавачите со странски капитал, може да
се постигне целта - унапредување и заштита на работничките права и потпишување на колективни
договори на национално ниво на ниво на гранки т.е. дејности но и на ниво на работодавач.
Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ) е претставник на организациите на
вработените од приватниот сектор и се состои од повеќе од 15 индустриски гранки, застапувајќи
околу 70 000 вработени во 1012 компании во приватниот сектор во Републиката.
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ПОДОБРЕНА СОСТОЈБАТА СО БЗР ВО РАМКИТЕ НА
РЕГИОНАЛНОТО СИНДИКАЛНО ПРЕСТАВНИШТВО
КАВАДАРЦИ
4.3.2016

Слика 1. Д-р Живко Митревски на состанокот

Анализата на ССМ РСП Кавадарци, изнесена на
работниот состанок одржан на 4.3.2016 година во Кавадарци, спроведена преку анкета во
Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Гевгелија презентирана од секретарот на РСП Кавадарци,
Стојко Мурџавалевски покажа дека по донесување на законот за БЗР драстично е подобрено.
Оваa констатација и презентација на искуства од присутните претседатели на синдикални
организации претставници за безбедност и здравје при работа, претставници на менаџментот и на
државниот трудов инспекторат беа презентирани и
анализирани на овој состанок.
ССМ во соработка со МЗЗПР реализира кампања за
БЗР за имплементирање на законот во рамките на
Проектот:
„Зајакнување
на
партнерствата
на
граѓанското општество и државните институции во
креирање и унапредување на правото за безбедна и
здрава
работна средина - Основно човеково право“. Овој
Прес конференција
проект ќе трае 15 месеци, а ССМ се вклучува и
продолжува со својата кампања за сигурни и безбедни Слика 1. Присутни на состанокот
работни места. За значењето од спроведувањето на Законските измени на Закот за БЗР и за
подобрена законска позиција и на неговата контролна позиција на претставниците на синдикалната
организација и а неговата контролна позиција зборуваше претседателот на ССМ, д-р Живко
Митревски.
ССМ заедно со МЗЗПР на 4.3.2016 година во Кавадарци пред претседателите на С.О.,
претставниците на општините и локалната самоуправа, претставниците на приватни претпријатија и
граѓанските организации организираше работен состанок во склоп на проектот: „Зајакнување на
партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на
правото за безбедна и здрава работна средина - Основно човеково право“. На состанокот беа
презентирани целите на проектот и измените и дополните на Законот за БЗР. На оваа обука свое
излагање имаа д-р Живко Митревски, претседател на ССМ, Весна Ристовска, координатор на
проектот и Даниела Индова, стручно лице за БРЗ.
Посебна анализа на состојбата околу БЗР во регионот Кавадарци презентираше секретарот на
регионалното синдикално претставништво, Стојко Мурџавалески.
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ОДБЕЛЕЖАН 28 АПРИЛ- МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
28.4.2016

Претседателот на Сојузот на
синдикати на Македонија (ССМ), д
-р Живко Митревски, учествуваше
на тркалезната маса организирана
од
Националниот
совет
за
безбедност и здравје при работа, на
тема „Несреќи, повреди и смртни
случаи при работа во Република
Македонија“,
со
што
беше
одбележан 28 Април – Светскиот
ден за безбедност и здравје при
работа. Секоја година 28-ми Април
Слика 1. Претседателот Митревски на своето обраќање
пред новинарите
е посветен на посебна тема, која
претставува проблем на работниците ширум светот. Оваа година мотото е „Стресот на работното
место: Колективен предизвик”.
Претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија во
своето обраќање пред новинарите појасни дека дел од целите на
ССМ се да се заштити животот на работникот и да се унапредат
условите за безбедност и здравје при работа.Во рамки на
кампањата која ќе ја имаме по повод одбележувањето на 1-ви
Мај- Меѓународниот ден на трудот, „Организирање и
мобилизирање ново членство“, продолжуваме и со нашата
кампања за обезбедување безбедни и здрави работни места. Тоа
значи активно вклучување и фокусирање на синдикатот во
имплементирање на измените на Законот за безбедност и
здравје при работа, каде е видоизменета позицијата на
претседателот на синдикалната организација.
Прес конференција

Преку измените и дополнувањата на Законот за безбедност и
здравје при работа, директно ќе бидеме вклучени и во делот со
справувањето со безбедносните неприлки, во делот на правење
анализи околу подобрување на безбедноста и во делот на
подобрување на контролата која ќе ја спроведуваат синдикатите
врз сите работни места, најмалку два пати годишно, со можност
дури да го запреме процесот на производството доколку се
утврди дека не се обезбедени соодветни услови за безбедност Слика 1. Тема на овогодинешното
при работа. Записниците на инспекторите ќе бидат одбележување на Светскиот ден за БЗР
мониторирани од страна на претседателите на синдикати. тоа е
новина која ќе ја спроведуваме годинава, изјави д-р Митревски.
Оваа година на терен ќе се мобилизираат сите работници во делот на обезбедување побезбедни
услови за работа на работниците.
Претседателот информираше дека анализите од донесувањето на измените и дополнувањата на
новиот Законот за безбедност и здравје при работа, од пред околу една година, покажуваат дека има
подобрување на состојбата на терен.
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Во фокусот на темата
претседателот д-р Митревски,
потсети дека е донесен Законот
за мобинг и додаде оти има
обучени активисти кои се
поврзани со заштита од мобинг.
Да се фокусираме и да ги
превенираме сите оние мерки
кои можат да предизвикаат
стрес, од каква било природа,
рече Митревски.
Во вториот дел од настанот
беа доделени Националните
Слика 3. Претседателот д-р Живко Митревски на настанот
награди за добра пракса за БЗР во 2015 година,
во категорија на големи, средни и мали компании а исто така беше презентирана и идејата за
спроведувањето на проектот „Зајакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните
институции во креирање и унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина- Основно
човеково право“.

СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРМ
Претседателот на ССМ, д-р живко
Митревски
и
претседателот
на
организација
на
работодавачи
на
Македонија (ОРМ), Ангел Димитров, како
два репрезентативни партнери во приватен
сектор, остварија работна средба на
којашто разговараа за повеќе теми
поврзани
со
социјалниот
дијалог,
актуелната политичка криза и проблемите.
Прес конференција
Слика 1. Д-р Живко Митревски и Ангел Димитров на состанокот

Претседателите на двете организации
разговараа за натамошна заедничка
соработка за развој на социјалниот дијалог,
подобрување на состојбата на колективното преговарање на ниво на работодавач, активно
вклучување во борбата за обезбедување на подобри услови за безбедност и здравје при работа и
имплементирање на измените и дополнувањата за Законот за безбедност и здравје при работа.
Истовремено беше разговарано за спроведување на заедничките активности во спроведување на
проектот на меѓународната организација на трудот (МОТ) „Зајакнување на социјалниот дијалог“,
како и за утврдување на платформа за идно заедничко дејствување во повеќе проекти.

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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