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 Во Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа Прес 
конференција за Правната заштита на ССМ во текот на 2014 
година. 
 Претседателот д-р Живко Митревски истакна дека Сојузот на 
синдикатите на Македонија согласно своите статутарни определби 
обезбедува бесплатна правна заштита на работничките права за 
своето членство. 
 Синдикалното членство во ССМ, најдиректно и најнепосредно 
обезбедува заштита на своите права од работен однос пред се 
преку активностите на Одделението за работни односи, правна 
заштита и колективно договарање при ССМ и соодветните 
синдикати каде работниците членуваат. 
 Активностите за заштита на работничките права ги преземаат 
овластените правни застапници и синдикалните претставници во 
10 Регионални синдикални претставништва (Скопје, Битола, 
Велес, Делчево, Кавадарци, Куманово, Охрид, Прилеп, Тетово, 

Штип) како и во Синдикалните канцеларии (во Ресен, Свети Николе, Берово, Виница, Кочани, Гевгелија, Неготино, 
Крива Паланка, Дебар, Струга, Македонски Брод , Гостивар, Кичево, Струмица, Пробиштип, Радовиш). 
 Во текот на 2014 година во Сојузот на синдикатите на Македонија се евидентирани 2243 обраќања (по разни правни 
основи) за заштита на правата од работен однос. (Во 2013 се евидентирани 3633 обраќања за заштита на правата од 
работен однос) 
 Одделението за работни односи, правна заштита и колективно договарање, регионалните синдикални преставништва 
и канцеларии и синдикатите ги преземаа сите законски расположливи мерки и активности за да се постигне максимум 
во остварувањето на работничките права. 
Најголем број на обраќања во  2014 г  се од следните синдикати: 
 Синдикатот на работниците од АГРО индустрискиот комплекс на РМ, (АГРО) - 779 обраќања 
 Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на РМ, (СИЕР) – 570 
 Синдикатот на работниците од угостителство, туризaм, комуналното-станбено стопанство, занаетчиство и заштитни 

друштва на РМ, (СУТКОЗ) - 300 
 Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на РМ (СГИП) – 207 
 Самостоен Синдикат на работниците од здравство фармација и социјална заштита на Македонија - 61 
 Синдикат на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на Република Македонија - 47 
 Синдикат на работниците од Управата, Правосудните органи и Здруженијата на граѓани на Р. Македонија -(УПОЗ)- 

66 
 Синдикат на работниците од сообраќај и врски на Р. Македонија - (СРСВМ) - 21 

 
Број на обраќања по поодделни правни основи во текот на  2014   
 
Најголемиот број на обраќања се во врска со неисплатени плати, придонеси и надоместоци вкупно 1241 обраќања, 

потоа следуваат обраќањата по основ на права во стечајна постапка- 538, обраќање во врска со  правото за годишен 
одмор и регрес за годишен одмор – 161 и по основ на прекувремена работа - 125. 

 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ДОСТАВЕНИ ПРЕТСТАВКИ ДО ССМ ЗА НЕИСПЛАТЕН РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР 

  
Сојузот на синдикатите на Македонија согласно анализите кои ги прави по завршувањето на 2014 година и 

информациите и податоците  кои ги добива од страна на работниците за исплаќање односно за неисплаќање на Регрес за 
годишен одмор констатира дека помал број работодавачи ја немаат исполнето обврската за исплата на регрес за 
годишен одмор на работниците во висина од најмалку 40 % од просечната месечна нето плата по работник во РМ.   
 Во првите десетина денови од 2015 година до ССМ пристигнаа укажувања по е-пошта за непочитување на Општиот 
колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството  во делот на исплата на регресот за годишен 
одмор и тоа од фирми текстилната индустрија од Тетово и Битола и фирми од агро секторот од  Свети Николе.За овие 
претставки, ССМ достави Барања за вршење на инспекциски надзор до Државниот трудов инспекторат.  Исто така 
пристигнаа и анонимни телефонски претставки од вработени за неисплатен регрес за годишен одмор во три компании 
од Текстилната индустрија од Кочани, Велес и Скопје, во три компании од градежништво од Скопје, неколку 
медиуми,  агенција за обезбедување, некои брокерски куќи, и неколку ресторани од угостителството во Скопје и за една 
компанија од агро секторот од Велес 
 За 3 компании ССМ има доставено Барање за вршење на инспекциски надзор и 17 компании за кои вработените 
пријавиле анонимно по телефон до ССМ. 
 Вкупно до ССМ доставени се дваесет претставки. 
 Покрај укажувањата и жалби за неисплатен регрес за годишен одмор дел од укажувањата се дека и работодавачот ја 
намалил платата на работниците, а потоа им исплатил регрес за годишен одмор. 
  
 

Претседателот д-р Живко Митревски на прес 

конференцијата 
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 Сите конкретните жалби и претставки ССМ преку своите служби и правните застапници ги проследува до 

Државниот инспекторат за труд за понатамошно постапување,  а за истите од страна на ССМ ќе бидат превземени и 

соодветни правни дејства за остварување на ова работничко право утврдено во Општиот колективен договор кој се 

применува и е задолжителен за сите работници од приватниот сектор од областа на стопанството.  

 ССМ во периодот кој следи во заедничка соработка со Министерството за труд и социјална политика и Државниот 

инспекторат за труд ќе врши контрола за исплатата на регрес за годишен одмор, а во исто време  апелираме и до 

Државниот инспекторат за труд да врши зачестени контроли кај работодавачите од приватниот сектор од областа на 

стопанството во делот на исплатата на регрес за годишен одмор за 2014 година, истакна претседателот д-р Митревски. 

 До ДИТ се доставени 70 претставки од кои 62 се од познат подносител и 8 анонимни пријави. Претставките се 

однесуваат за неисплатен регрес во 54 фирми, при што констатирано е дека 19 работодавци на 118 работници им 

исплатиле регрес, по донесените решенија од страна на инспекторите за труд. Кај 35  работодавци наведени во 

пријавите на граѓаните постапката е во тек. 

 Во текот на 2014 година имаше обраќања од работници, вработени во околу триесетина компании кои не се членови 

на синдикатите. 

 Доколку сите овие наведени правни дејствија работниците би ги презеле приватно, преку адвокати потребно би било 

да се издвојат околу 13.461.342 денари ( минатата година трошоците изнесувале  17.841.094,00 ) 

За 538 стечајни постапки оваа година трошоците изнесуваат 2.517.840 денари, (минатата година за 323 стечајни 

постапки – издвоени се 1.623.960,00 ) 

 Претседателот д-р Живко Митревски, најави дека до Економско- социјалниот совет ќе биде предложена измена и 

дополнување на Законот за работни односи во делот на годишниот одмор поточно вториот дел од годишниот одмор да 

се користи во неколку делови, како и работникот да има право наместо еден ден да користи два дена од годишниот 

одмор во денови коишто самиот ќе ги определи. 

 Исто така во следниот период ССМ ќе настојува и работниот однос во Република Македонија да биде претежно на 

неопределено време за сите работници вклучително и за работниците во економските зони, а воедно и апелираше да се 

намалат трошоците за живот како резултат на намалување на цените на енергенсите. 

 

22-23.1.2014 

 

 На 22 и 23 јануари 2015 година во Белград, Р. 

Србија, во организација на Европската 

конфедерација на синдикати- ЕТУЦ, се одржа 

семинар за градење на капацитетите на синдикатите 

на тема: „Унапредување и зајакнување на 

социјалниот дијалог“. На овој семинар учествуваа 

социјалните партнери од Република Македонија, 

Црна Гора и Србија. Делегацијата од Сојузот на 

синдикатите на Македонија, беше предводена од 

претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски, во 

состав: Анѓелко Анѓелковски, претседател на 

СТКЧ, и секретар на Советот на ССМ, Павел 

Трендафилов, претседател на СГИП, Живко 

Даневски, претседател на АГРО синдикат, Зоран Мироновски, претседател на СХНМ и Милован Арсовски, претседател 

на ГИФИХ. Воедно на овој семинар присуствуваа и останатите претставници на социјалните партнери од Македонија, 

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, (КСС), Организацијата на работодавачи на РМ, (ОРМ), како и 

претставници на Бизнис Конфедерацијата на Македонија, (БКМ). 

 Главна цел на овој семинар беше да се презентира европскиот социјален дијалог и неговите резултати; улогата на 

европските и националните организации; презентирање на ситуацијата на колективното договарање на национално ниво 

и инструментите за имплементација и следење на европскиот социјален дијалог. 

 Исто така, на семинарот беа претставени најдобрите практики и примери од националните и секторските социјални 

партнери од европски и меѓународни претставници. Во фокусот на овој семинар беше и креирањето на идните 

активности и соработка меѓу социјалните партнери за изнаоѓање на најдобар начин за градење на нивните капацитети. 

 Согласно претходните програми за работа на ЕТУЦ, европските социјални партнери организираа низа семинари во 

земјите членки на ЕУ и земјите кандидати, со цел унапредување и зајакнување на социјалниот дијалог. Во рамките на 

нивната тековна програма за работа и "Интегрираните проекти за ЕУ социјален дијалог 2014-2016", се одржа и овој 

семинар посветен исклучиво на градење на капацитетите на голем број земји- кандидати за членство. 

 На семинарот се одржаа и посебни состаноци со претставници на работодавачите и синдикатите како и заеднички 

пленарни седници. 

СЕМИНАР СО ЕВРОПСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА НА 

СИНДИКАТИ- ЕТУЦ -УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ 

НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ- 

Делегацијата од Сојузот на синдикатите на Македонија 

предводена од претседателот д-р Живко Митревски  
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Информација за медиумите 
 

27.1.2015 
  

 Сојузот на синдикатите на Македонија го смета за 

исклучително значаен проектот предвиден во Законот за пензиско 

и инвалидско осигурување, кои има за цел зголемување 

на  информираноста на осигурениците за правата од пензиско и 

инвалидско осигурување,  во кои се воведува обврска на Фондот 

на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на 

почетокот на годината да доставува податоци за стаж на 

осигурување и плати за секој осигуреник. 

 За почеток овие податоци ќе се доставуваат преку 

работодавачот кој е и обврзник за доставување на податоци кои се 

водат во матичната евиденција на Фондот, а од јуни 2015 година ќе 

се овозможи  електронски пристап во увидот на податоците. Во 

текот на целиот процес ќе се применуваат прописите со кои се 

уредува заштитата на личните податоци. 

 Имено, согласно Законот за пензиското и инвалидското 

осигурување Фондот изготвува  преглед  со  податоци од 

матичната евиденција на осигурениците за секој осигуреник кој е 

пријавен во задолжително социјално осигурување два пати 

годишно и тоа најдоцна до 15 февруари и најдоцна до 15 јули 

секоја година. Фондот во рок од три дена прегледот за плати и 

стаж го доставува до обврзникот за пријавување на податоци, 

самовработеното лице или индивидуалниот земјоделец во 

хартиена форма или во електронска форма согласно прописите со 

кои се уредува заштитата на личните податоци. По добивањето на 

прегледот работодавачот кој е обврзник за пријавување на 

податоците, е должен веднаш на осигуреникот да му го достави прегледот во хартиена или електронска форма согласно 

прописите со кои се уредува заштитата на личните податоци. 

 За самовработените лица и индивидуалните земјоделци прегледите ќе се доставуваат на адреса која лицата ја 

доставиле при воспоставување на приемот во задолжително пензиско и инвалидско осигурување. 

 Преку овој начин на информираност на осигурениците за податоците за стаж на осигурување и плати ќе се 

овозможи: 

 запознавање на осигурениците за нивните податоци за стаж на осигурување и плати; 

 видот на осигурување; 

 траење на стажот на осигурување; 

 дали има стаж на осигурување со зголемено траење и дали се плаќа придонес за стажот на осигурување со 

зголемено траење; 

 работните часови на коишто е извршено пријавување во задолжително социјално осигурување; 

 висината на основицата на која се плаќаат социјалните придонеси; 

 исправање на евентуалните нецелосни или погрешни податоци кои ги води Фондот на ПИОМ и 

 контакт на којшто ќе може да се обратат за дополнителни информации или водење на постапка за коригирање на 

податоците. 

  

 Осигуреникот ќе има увид во податоците за неговите плати и стаж на осигурување, особено во делот дали е пријавен 

со полно работно време или помалку од полното работно време и дали му се плаќа придонес за пензиско и инвалидско 

осигурување на најниска основица или на реално исплатена плата. 

 Преку овој начин на информираност дополнително ќе се зголеми ефикасноста во донесувањето на решенијата за 

права од пензиско и инвалидско осигурување, бидејќи податоците за стаж и плати ќе бидат целосни и точни што ќе 

претставува добра основа за брзо одлучување за правото и висината на висината на пензијата. 

 Доставувањето на преглед  со  податоци од матичната евиденција на осигурениците за секој осигуреник кој е 

пријавен во задолжително социјално осигурување започна од 15 јануари 2015 година, со доставување на прегледи со 

податоци на 60.000 осигуреници вработени кај 31 обврзници (работодавачи - најголеми обврзници). Податоците им се 

доставени на ЦД ( криптирани) и по е- маил. Во тек е натамошно доставување на прегледите кај сите останати 

осигуреници. 

 Во имплементацијата активно ќе се вклучи и Сојузот на синдикатите на Македонија. 

ПОГОЛЕМА ИНФОРМИРАНОСТ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

ЗА ПЕНЗИСКИ СТАЖ 
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5.2.2015 
 
 Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), д-р 
Живко Митревски, потпретседателот за организациски развој, воедно 
претседател на Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и 
стопанство на Македонија (ССЕСМ), Роберт Симоновски и секретарот на 
Советот на ССМ и претседател на Синдикатот на работниците од 
текстилната, кожарската и чевларската индустрија (СТКЧ), Анѓелко 
Анѓелковски, имаа работна посета на поплавените подрачја од 
Преспанскиот регион. 

 Во рамките на посетата беа посетени најпогодените подрачја во атерот на општините Могила и Новаци. 
 Посебен интерес беше пројавен за активностите и условите за работа на вработените од ЗК „Пелагонија“- Битола, 

чии што површини се едни од најпогодените од оваа климатска непогода. Посетата беше и фокусирана на начинот за 

реализација на новите работни обврски на вработените во овој најголем земјоделски комбинат и за безбедносните 

услови со кој се соочуваат вработените во оваа ново настаната состојба. 

 Од страна на раководството на ССМ беше потенцирано дека проблемите и последиците со кои се соочуваат 

работниците и граѓаните од овие подрачја ќе бидат пренесени на највисоко ниво на ССМ, и дека ќе бидат преземени 

соодветни чекори за помош на настраданите. 

5.2.2015 
 

 На ден 5.2.2015 година, претседателот на Самостојниот синдикат 

на работниците од енергетика и стопанство на Македонија 

(ССЕСМ), Роберт Симоновски, заедно со претседателот на Сојузот 

на синдикатите на Македонија (ССМ), д-р Живко Митревски 

извршија работна посета на вработените за отстранување на дефекти 

од ЕВН Македонија АД Скопје, со цел подетално да се запознаат со 

условите за работа и начинот на отстранувањето на дефектите на 

електричната енергија кој настанаа како резултат на лошите 

временски услови. 

 Во атерот на терените кај Слатинска Планина, беше остварена 

работна средба на терен, на која што претседателите ја изразија 

својата поддршка и благодарност на вработените за несебичното залагање и работа во тешки услови, со цел да се 

овозможи континуирано и непрекинато снабдување со електрична енергија на граѓаните на Р. Македонија. 

10.2.2015 
 

 На седницата на Претседателството на Сојузот на синдикатите 

на Македонија која се одржа на 9.2.2015 година и на денешната 

седница на Советот на ССМ, беше донесена одлука да се донираат 

средства за помош на настраданото население од поплавените 

подрачја во Македонија. 

 За оваа одлука беше известено на денешната прес- 

конференција која се одржа пред зградата на ССМ и на која 

присуствуваа претседателот на Сојузот на синдикатите на 

Македонија, д-р Живко Митревски, повеќе претседатели на гранки 

и членови од Советот на ССМ како и генералниот секретар на Црвен Крст на Р. Македонија, д-р Саит Саити. 

 На прес-конференцијата претседателот д-р Митревски истакна дека помошта од страна на ССМ ќе биде во вид на 

пакети со прехранбени продукти, хигиенски материјали и пакети со вода, но како основна помош ќе бидат парични 

средства кои ќе бидат уплатени од сметката на ССМ и гранските синдикати на сметката на Црвниот крст на Р. 

Македонија. 

 На крајот на прес-конференцијата, претседателот д-р Митревски апелираше до сите институции во зависност од 

нивните можности да се приклучат кон акцијата на Црвениот крст за да се помогне на настраданите од поплавите. 

РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО 

ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА НА ПЕЛАГОНИЈА 

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ССЕСМ И 

ССМ СО ВРАБОТЕНИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 

ДЕФЕКТИ ОД ЕВН 

ХУМАНИТАРНА ПОМОШ 

Претседателот на ССМ и генералниот секретар 

на Црвен Крст на Р. Македонија, д-р Саит Саити 

на прес-конференцијата  

Раководството на ССМ во обиколка на 

поплавените подрачја  

 Претседателите на ССЕСМ и ССМ на средбата 

со вработените на терен  
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Сите конкретните жалби и претставки ССМ преку своите служби и правните застапници ги проследува до Државниот 
инспекторат за труд за понатамошно постапување,  а за истите од страна на ССМ ќе бидат превземени и соодветни 
правни дејства за остварување на ова работничко право утврдено во Општиот колективен договор кој се применува и е 
задолжителен за сите работници од приватниот сектор од областа на стопанството. 
  
ССМ во периодот кој следи во заедничка соработка со Министерството за труд и социјална политика и Државниот 
инспекторат за труд ќе врши контрола за исплатата на регрес за годишен одмор, а во исто време  апелираме и до 
Државниот инспекторат за труд да врши зачестени контроли кај работодавачите од приватниот сектор од областа на 
стопанството во делот на исплатата на регрес за годишен одмор за 2014 година, истакна претседателот д-р Митревски. 

До ДИТ се доставени 70 претставки од кои 62 се од познат подносител и 8 анонимни пријави. Претставките се 

однесуваат за неисплатен регрес во 54 фирми, при што констатирано е дека 19 работодавци на 118 работници им 

исплатиле регрес, по донесените решенија од страна на инспекторите за труд. Кај 35  работодавци наведени во 

пријавите на граѓаните постапката е во тек. 

Во текот на 2014 година имаше обраќања од работници, вработени во околу триесетина компании кои не се членови 

на синдикатите. 

Доколку сите овие наведени правни дејствија работниците би ги презеле приватно, преку адвокати потребно би било 

да се издвојат околу 13.461.342 денари ( минатата година трошоците изнесувале  17.841.094,00 ) 

За 538 стечајни постапки оваа година трошоците изнесуваат 2.517.840 денари, (минатата година за 323 стечајни 

постапки – издвоени се 1.623.960,00 ) 

Претседателот д-р Живко Митревски, најави дека до Економско- социјалниот совет ќе биде предложена измена и 

дополнување на Законот за работни односи во делот на годишниот одмор поточно вториот дел од годишниот одмор 

да се користи во неколку делови, како и работникот да има право наместо еден ден да користи два дена од 

годишниот одмор во денови коишто самиот ќе ги определи. 

Исто така во следниот период ССМ ќе настојува и работниот однос во Република Македонија да биде претежно на 
неопределено време за сите работници вклучително и за работниците во економските зони, а воедно и апелираше да се 
намалат трошоците за живот како резултат на намалување на цените на енергенсите. 

11.2.2015 
 

 Во просториите на Сојузот на синдикатите на 

Македонија беше потпишан Меморандум за соработка 

помеѓу Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) 

и Комисијата за заштита од дискриминација (КЗД). 

 На прес конференцијата, претседателот на ССМ, д-

р Живко Митревски и претседателот на КЗД, г. Душко 

Миновски јасно и недвосмислено ја искажаа потребата 

од взаемна соработка и потпишување на овој 

меморандум чија цел е дефинирање на полето и 

обемот на соработка помеѓу ССМ и КЗД во насока на 

спречување и заштита од дискриминација, како и 

промоција и афирмација на концептите на еднаквост, 

толеранција и недискриминација. 

 Исто така, претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски ги потенцира активностите на ССМ и КЗД кои ќе се 

фокусираат на организирање континуирани обуки за своите целни групи, работни средби и јавни настапи, а ќе имаат за 

цел спречување и заштита од дискриминација, промоција и афирмација на концептите на еднаквост, толеранција и 

недискриминација, како и подигнување на јавната свест за истите. КЗД ќе прибира статистички и други видови на 

податоци, ќе формира бази за истите, ќе спроведува студии и истражувања, ќе доставува препораки за конкретни случаи 

на дискриминација и ќе бара мислења од ССМ за одредени претставки, како и ќе спроведува други активности од 

интерес на двете институции, истакна претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски. 

 

      18.2.2015 

 

 

 Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) се приклучува кон Меѓународната и Европската конфедерација на 

синдикати во одбраната на правото на штрајкот кое е под постојан напад од страна на работодавачите и владите 

насекаде во светот. 

 На овој ден синдикатите ширум светот повторно укажуваат на значењето на ова фундаментално право на 

работниците. 

 Поаѓајќи од меѓународните трудови стандарди и европската регулатива во  Република Македонија правото на 

штрајк е регулирано пред се со Уставот како   фундаментален правен акт на демократските принципи во државата. 

Во главата за основните слободи и права на човекот и граѓанинот, при регулирањето  на  економските, социјалните и 

културните права на граѓаните, во член 38 од Уставот е определено дека во Република Македонија се гарантира правото 

на штрајк. 

 Поконкретна законска регулатива за начинот и постапката на остварувањето на правото на штрајк како начин за 

остварување и заштита на економските и социјалните права на работниците е содржана во Законот за работните односи.  

 Сојузот на синдикатите на Македонија како социјален партнер во државата се залага за социјален дијалог и 

трипартитно учество во креирањето на националните стратегии и политики во РМ , но во агендата на своето делување 

ССМ го актуелизира и применува и методот на притисок и влијание по пат на штрајк секогаш кога методите на мирно и 

спогодбено  остварување на правата на работниците нема да вложат со плод, односно кога во преговорите со 

социјалните партнери неоправдано не се почитуваат нашите аргументирани барања и ставови. 

 Меѓународната конфедерација на синдикати организира низа активности кои го промовираат правото на штрајк. Во 

продолжение Ви го пренесуваме обраќањето на Бернадет Сегол, Генерален секретар на Европската конфедерација на 

синдикати (ЕКС) по одвод одбележување на денешниот ден. 

 

#18ФЕВ – НЕ ПОСЕГНУВАЈТЕ ПО ПРАВОТО НА ШТРАЈК 
 Правото на штрајк е под постојан напад од страна на работодавачите и од страна на владите. Правото на штрајк е 

основно, фундаментално, историско право. Правото на штрајк мора да постои и мора да се брани. Без право на штрајк 

нема демократија, нема санкција за заштита на работниците од експлоатација. Доволно страдавме во овие години на 

криза. Нема да страдаме губејќи го правото на штрајк. Како Генерален секретар на Европската конфедерација на 

синдикати се приклучувам кон меѓународното синдикално движење, нагласувајќи дека за правото на штрајк не може да 

се преговара. Не посегнувајте по правото на штрајк ! 

 

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ 

СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА И 

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 Потпишан меморандумот за соработка меѓу ССМ и КЗД  

#18ФЕВ – НЕ ПОСЕГНУВАЈТЕ ПО ПРАВОТО НА ШТРАЈК 
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20.02.2015 
 
 Сојузот на синдикатите на Македонија посебно е фокусиран на делот на одбележување на социјалната правда. ССМ 
и натаму ќе продолжи посветено и одговорно да се залага за почитување и унапредување на правата од работен однос 
преку подобрување на работното законодавство и законската регулатива согласно меѓународните стандарди на трудот, 
преку зајакнување на социјалниот дијалог, колективното преговарање и договарање, преку почитување на правото на 
штрајк со сите слободи и права, преку примената и зголемувањето на минималната плата, намалување на бројот на 
невработените, сузбивање на сиромаштијата, обезбедување на материјално- социјална заштита и сигурност на 
работниците и граѓаните на Република Македонија. 
 Тоа го покажавме и докажавме со низа конкретни чекори од историското воведување на минималната плата, 
запирањето на падот на работничките права, грижа за работните места, избегнати опасностите од масовни отпуштања, 
зголемувањето на платите и минималната плата, грижа за возрасната граница на пензискиот стаж, донесувањето на 
Законот за мобинг, Законот за безбедност и здравје при работа, потпишување на нови колективни договори, регрес за 
годишен одмор и низа други активности. 
 Сојузот на синдикатите на Македонија најконкретно е посветен на заштита на правата на работниците како 
колективно така и индивидуално во приватниот и јавниот сектор во Република Македонија. ССМ и понатаму ќе  ги 
продолжи своите стратешки активности во насока на достоинствено промовирање на социјалната правда, елиминирање 
на нееднаквоста, отворање на борба против сиромаштијата и подобрување на социјално и економската сигурност на 
граѓаните и на работниците во Република Македонија. 
 

 
24 и 25.2.2015 
  
 На пленарниот состанок на Регионалниот 
Синдикален Совет „Солидарност“, кој се одржа на 
24 и 25.2.2015 година во Белград, Србија, покрај 
разгледувањето на главните точки од дневниот ред 
за реализација на проектот „Унапредување и 
зајакнување на социјалниот дијалог“, Сојузот на 
синдикатите на Македонија- ССМ, доби голема чест 
со тоа што и беше дадено правото да претседава со 
синдикалните централи од регионот и тоа Сојуз на 
самостојни синдикати на Србија- СССС, Соединети 
грански синдикати „Независност“- Србија, Сојуз на 
синдикати на Република Српска- ССРС, Сојуз на 
самостојните синдикати на Босна и Херцеговина- 
ССССБиХ, Сојуз на самостојни синдикати на 
Хрватска- СССХ, Сојуз на синдикати на Црна Гора- 
ССЦГ, Унија на слободни синдикати на Црна Гора- 

УССЦГ и Сојуз на самостојни синдикати на Словенија- ЗССС. За претседавач со овој форум избран е, д-р 
Живко  Митревски, претседател на ССМ. 
 Претседавањето ќе биде во рок од 1 година а во текот на овој период ќе бидат разменувани искуства во врска со 
работното законодавство, социјалната заштита и примената на меѓународните конвенции од овој регион. 
Истовремено регионалниот форум „Солидарност“ќе ја развива и синдикалната солидарност во решавање на 
секојдневните прашања во матичните земји. 
 Признанието доаѓа во услови кога ССМ со своите активности претставува пример во одбрана и унапредување на 
работното законодавство и работничките права во регионот. 

 
27.02.2015 
 
 На ден 27.2.2015 година, претседателот на 
Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на 
Македонија- СИЕР, Пеце Ристевски, претседателот на 
Сојузот на синдикатите на Македонија- ССМ, д-р 
Живко Митревски, заедно со претставниците на 
Извршниот Одбор на АД ЕМО- Охрид, имаа работен 
состанок во Министерството за економија со 
министерот Беким Незири. 
На работниот состанок уште еднаш беше разгледан 
проблемот на состојбата на актуелната состојба АД 
ЕМО, Охрид, со статусот на вработените, 
неисплатените плати и заостатокот во неплаќањето на 
придонесите. 
 Од страна на СИЕР и ССМ беше побарано итно 
започнување на постапка околу разрешување на 
проблемите. Анализирајќи ги активностите во врска со 
АД ЕМО- Охрид и од страна на Министерството за економија и Владата на Р. Македонија, беше ветено дека проблемот 
ќе биде поставен на првата седница на Влада, на која ќе се расправа за актуелната состојба во АД ЕМО, со тоа што од 
страна на синдикатот беше наметнато прашањето и за Еурокомпозит, Прилеп. 
 

СВЕТСКИ ДЕН НА СОЦИЈАЛНАТА ПРАВДА 

ПРИЗНАНИЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА СИНДИКАЛНОТО 

ДВИЖЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА 

ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА СИЕР И ССМ ЗА 

РЕШАВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА АД ЕМО- ОХРИД И НА 

ВРАБОТЕНИТЕ 

Претседателите на СИЕР и ССМ со претставниците на 

Извршниот Одбор на АД ЕМО, Охрид на работен состанок со 

Министерот за економија, Беким Незири  

 Претседателот д-р Митревски во улога на претседавач на 

форумот „Солидарност“  
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РСП Скопје 

 Работни посети наАД-ЗУАС, УЈП-Скопје и Здравствен дом Бит-пазар. 

 Учество на Регионалната конференција во Скопски саем на тема : „Граѓанските организации како активни 

социјалниактери во промоција на стандарди за Безбедност и здравје при работа “. 

 Учество на Работилница на 25 и 26.02.2015год. во хотел „Арка“-Скопје за функционирањето на ЕСС на национално 

и локално ниво и изготвување на Акциски план за спроведување на договорените препораки. 

РСП Велес 

 Одржана Прес конференција во просториите на РСП Велес, за неисплатените плати во ДППТУ Замрзната храна 

Неготино и поднесено барање до трудовата инспекција во врска со тоа. 

 Пружена правна помош на 15 работници за неисплатен регрес за годишен одмор. 

РСП Тетово 

 Остварени средби и пружена правна помош на вработени од АД „Тетекс“ и АД „Полет“. 

РСП Куманово 

 На 1.01.2015 година штрајкот во Фабриката за заварени цевки, беше ставен во мирување, заради исполнување на дел 

од барањата за неисплатени плати на вработените. 

 Работни средби со Претседателот на СО на „Пол-пласт“ и стечајниот управник на „Жито-Мел“ од Куманово, со цел 

да се изнајде начин вработените да бидат прогласени за технолошкиот вишок. 

 Учество на работилница на 25 и 26.02.2015год. во хотел „Арка“-Скопје за функционирањето на ЕСС. 

РСП Кавадарци 

 Учество на работилница на 25 и 26.02.2015год. во хотел „Арка“-Скопје и присуство на 26-тата Синдикална школа на 

Синдикатот на УПОЗ  на 27.02.2015год. во хотел„Цар Самоил“-Банско,Струмица 

 Одржана судска расправа во Велес, за ЈП Македонски шуми, подружница„Демир Капија“ и пружена правна помош 

на вработени од МИК- Кавадарци, во стечај, ЈП „Комуналец“-Неготино, ЈП Македонски шуми, подружница „Бор“-

Кавадарци, „Фени Индустри“ и ЈЗУ Општа болница Кавадарци. 

РСП Прилеп 

 Формирање нова синдикална организација во ЈКП Пелагонија, с.Кривогаштани, Прилеп и нејзина регистрација во 

состав на синдикатот на СУТКОЗ. 

 Отпочнатиот штрајк во „11 Октомври-Еурокомпозит“-Прилеп на 29.12.2014год., беше ставен во мирување на 

16.01.2015год. и активиран е на 29.01.2015год. и на 13.02.2015год., повторно е ставен во мирување. 

 Учество во преговорите во Тутунски Комбинат Прилеп, за условите под кои 535 работници се прогласуваат за 

технолошки вишок и исплата на нивните отпремнини. 

 Пружена правна помош и совети на вработени во ЈКП Комуналец-Прилеп, Општа болница Прилеп и АМД 

Прилепец.     

РСП Пробиштип 

 Гостување на локалната телевизија „Протел“ во врска со исплатата на К-15. 

 Интервенирање во претпријатието АД „Баргала“-Штип и во Рудникот „ИММ“ од Пробиштип , заради исплатата на 

К-15, која се вршеше на неколку рати. 

 Пружена правна помош во ЈКП „Никола Карев“-Пробиштип и АД „Баргала“-Штип. 

Синдикална канцеларија Свети Николе 

 Одржан состанок во синдикалната канцеларија со претседателот на АГРО Синдикатот во врска со проблемите на 

работниците со исплатата на придонесите за ПИО, здравствено осигурување, прекувремената работа, државните 

празници, непочитување на КД и друго. Посета на фирмите каде се забележани тие проблеми. 

Синдикална канцеларија Гостивар 

 Остварена средба со претседателот на СО на ЈКП „Комуналец“-Гостивар во врска со исплатата на членарината. 

 Пружена правна помош и совети на странки. 

  

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионални синдикални претставништва и синдикални 

канцеларии 

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 


