
 

   

Публикација на Сојузот на синдикатите на Македонија 

Излегува еднаш месечно 

Број 2, февруари  2014 година 

Сојузот на синдикатите на Македонија столб на правната 

заштита и на работничките права во Р. Македонија пред 

судовите и другите надлежни институции 

25.02.2014 

 
Сојузот на синдикатите на Македонија согласно своите статутарни определби обезбедува бесплатна правна заштита на 

работничките права за своето членство.Синдикалното членство во ССМ, најдирекно 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 

преставници во 10 Регионални синдикални преставништва (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 2013 година во Сојузот на синдикатите на Македонија се евидентирани 3.633 обраќања за 

заштита на правата од работен однос, што споредено со 2012 година преставува зголемување за 844 обраќања. 

 

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. 

 

Бесплатната правна заштита која ССМ и синдикатите ја обезбедија за своето членство овозможува работниците, 

стручно и ефикасно да ги остварат своите права од работен однос, а при тоа да немаат никакви финансиски трошоци. 

 
На овој начин обезбедувајќи организирана, стручна и ефикасна правна заштита за своето членство, ССМ значаен дел од 

своите финансиски средства ги користи за оваа намена како една од  најважните програмски задачи на синдикатот. 

Прес конференција 



 

2  

Најголем број на обраќања се од следните синдикати: 

Синдикатот на работниците од угостителство, туризaм, комуналното-станбено стопанство, занаетчиство и заштитни 

друштва на РМ, (СУТКОЗ); 

Синдикатот на работниците од АГРО индустрискиот комплекс на РМ, (АГРО); 

Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на РМ, (СИЕР) и 

Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на РМ (СГИП). 

 

Број на обраќања по поодделни правни основи 

 

Најголем број обраќања се по основ на: 

неисплатени плати, придонеси и надоместоци – вкупно 2119 обраќања, 

отказ од деловни причини – 689, 

права во стечајна постапка – 200 обраќања , 

синдикални права – 171, 

променети договори за вработување -153 и 

прекувремена работа- 124 обраќања . 

 

Преземени дејствија 

Дадени се -1596 совети 

Изготвени се -267 мислења 

Изготвени се- 611 барања 

Приговори – 565 

Тужбени барања -99 

Водени се 347 расправи 

Добиени се 360 пресуди 

Спогодби 58 

Жалби 286 

Предлози за извршување 147 

Стечајни постапки 323 – издвоени 1.623.960,00 денари 

 

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

се издвојат повеќе од 17.841.094,00 денари. 

  

 

 

10.02.2014  

 

На седницата беше 

разгледуван и усвоен 

предлог деловникот за 

ЛЕСС, усвоени беа и планот 

за идни активности во 

рамките на проектот на 

УСАИД (мрежа YES).  

 

Во присуство 

на  претставници од USAID 

и на претседателот на ССМ 

д-р Живко Митревски, беа 

избрани претседавач и 

заменик претседавач на 

ЛЕСС.  

 

За претседавач на ЛЕСС 

беше избран Тихомир 

Климовски, претставникот од ССМ, претседател на Македонскиот полициски синдикат и потпретседател за јавен 

сектор во ССМ.  

Конститутивна седница на ЛЕСС на град 

 ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА  ЛЕСС                                                               

НА ГРАД СКОПЈЕ СЕДНИЦА НА ЛЕСС НА ГРАД  
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Во работата на ЛЕСС на град Скопје претставници од ССМ се Роберт Симоноски, претседател на ССЕСМ и 

потпретседател за организациски развој во ССМ и Зоран Георгиевски, претседател на СУТКОЗ.  

 

Покрај претставниците на синдикатите на ССМ и КСС членови на овој совет се и претставници од Организација на 

работодавачи на Р. Македонија и локалната самоуправа на град Скопје.  

Дел од членовите на ЛЕСС 

13.02.2014 

 
На состанокот кој се одржа на 

13.2.2014 година во подружницата 

„БОР“ Кавадарци, ЈП Македонски 

Шуми присуствуваа д-р Живко 

Митревски, Претседател на ССМ и 

Претседател на синдикатот за 

шумарство, дрвна индустрија и 

енергетика на РМ, Ѓорѓи Портарски, 

помошник директор за производство, 

ЈП Македонски Шуми, Гоце 

Цветаноски, Комерцијален директор, 

ЈП Македонски Шуми, ВД Директорот 

на подружницата „БОР“, Кавадарци, 

Секретарот на ССМ, РСП Кавадарци, 

поголем број на членови на 

синдикатот, членови на ИО, 

раководители, инжињери и други 

работници од пооделни делови во 

подружницата. 

 

На почетокот на состанокот, 

претседателот на синдикалната организација при Подружницата „БОР“, Кавадарци ги запозна присутните со 

содржината на барањата и предложи на истите да се дадат и одговори. 

 

Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски истакна дека синдикалните барања во врска со исплатата на платата, 

плаќањето на придонес за здравство се веќе исполнети. Потоа ги запозна работниците за активностите на синдикатот во 

соработка со Управниот одбор и раководството на ЈП Македонски Шуми, а како резултат на тоа: редовно и навремено 

земање плата, затворање на проблемот со придонесите на ПИО и здравство, нови вработувања, редовна исплата на 

плати. 

Работна средба на Претседателот на ССМ, д-р Живко 

Митревски во подружницата „БОР“ Кавадарци 

Претседателот Митревски на работната средба во „БОР“ Кавадарци  
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Беше истакнато дека е решен проблемот и ќе се реализира донесената одлука за исплата на тереснки додаток. Ќе се 

реализира и ажурурањето на Х.Т.З опремата, а во фаза на обновување е и возниот парк. Од страна на помошниците на 

директорот на ЈП Македонски Шуми, присутните беа запознаени со начинот на реализација на дотурот на гориво и 

мазиво, исплатата на додатоците, менаџирањето во подружниците и потребата од редовна комуникација меѓу 

структурите во подружниците и сл.  

 

17.02.2014 

 

На  средбата беа разгледани можностите за синдикално организирање на вработените здружени во Занаетчиската 

Комора на Македонија. Претседателот Митревски го истакна начинот, условите и придобивките од синдикално 

организирање на вработените од занаетчиските субјекти во ССМ. Станува збор за низа можности кои ќе обезбедат 

легитимирање и институционално профилирање на интересите.  

 

 

 

Средба со раководството на Занаетчиската комора на 

Македонија 

Работна средба помеѓу претставници на ССМ, БКМ и Занаетчиската Комора на Македонија  

Дел од присутните на работната средба  
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ОДРЖАНА ДВАЕСЕТ И ПРВА СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО– 

СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ 

24.02.2014 

На седницата се разгледувани 

двата предлог закони кои 

предлагаат од Владата на РМ, а се 

во насока на потикнување на 

вработувањето на млади лица.  

На седницата претставниците на 

МТСП појаснија дека овие 

предлoг закони се во функција на 

остварување на националната 

стратегија за потикнување на 

вработувањето на млади во РМ и 

дека овие закони ќе обезбедат 

можност работодавачите да ги 

зајакнат своите потенцијални со 

нови млади кадри и да ги 

искористат бенифициите од 

страна на државата. 

Од страна на ССМ на оваа 

седница на која беа разгледани 

предлогот на закон за 

дополнувањето на законот за 

пензиско и инвалидско осигурување и предлог Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност 

присуствуваа претседателот на ССМ д-р Живко Митревски и претседателот на СИЕР Пеце Ристески. 

РСП Скопје 

Остварени повеќе работни средби и консултации со вработени и претседатели на основни синдикални организации на 

АД ЗИМ,АД ЗУАС и АД ГИМ. Во АД ЗИМ- Скопје активност околу зачленување на нови членови во синдикатот на 

СГИП. 

Од 01.01.2014 година, вработените во АД ЗУАС се испратени на принуден одмор со неисплатени неколку плати. 

Вработен во АД ГИМ има добиено отказно решение и правната служба при Советот на ССМ го застапува и води 

судскиот спор пред надлежниот суд. 

РСП Тетово 

Во Основниот суд Тетово беше одржана седница со Одборот на доверители од АД Полет- Тетово каде беше донесена 

Одлука за пресметка на каматите и побарувањата на вработените заклучно со 31.12.2013 година. 

Остварени средби и консултации со вработените од АД Тетекс, Југохром и АД Полет- Тетово, во врска со новиот Закон 

за паричен надоместок до повторно вработување или пензионирање,за лицата кои ги исполнуваат условите со работен 

стаж од 25 години,а кои ги опфаќа вработените од 2000-2013 година со доминантна државна сопственост. 

Посета и состанок на секретарот на Советот на ССМ, Анѓелко Анѓелковски, секретарот на РСП Тетово,Трифун 

Цветковски со претседателот ОСО на АД Тетекс, Љупчо Радевски и дел од членовите на синдикалниот одбор. Целта на 

состанокот беше зачленување на нови членови од АД ЕТКО и АД Тетекс ЈАРН а беа водени разговори и за проблемите 

кои ги имаат во АД Тетекс. 

РСП Куманово 

Остварена средба со вработени од сообраќајното претпријатие ЈУГ-ТУРИСТ на која беше разговарано за зачленување 

на вработените во синдикатот и процедурата околу тоа. Одржани состаноци со поранешни вработени од Тутунски 

Комбинат Куманово околу доцнењето на исплатата на паричниот надоместок и нашата помош околу изготвување на 

тужби до Управниот суд за остварување на нивните права. 

Протест на стечајните работници од Куманово пред просториите на синдикатот во Куманово и нивна средба со 

секретарот на РСП Куманово, Миле Спасовски кој што ги поддржа нивните барања и договорија во писмена форма да 

се достават барањата кои понатаму ќе бидат проследени до Советот на ССМ. 

РСП Прилеп 

Посета на претседателот на синдикатот на УПОЗ,Пецо Грујовски и одржан состанок со вработени во Затворот во 

Прилеп за нивно зачленување. Исто така и претседателот на СУТКОЗ,Зоран Георгиевски беше во работна посета и 

оствари средба со вработените од ЈПК Комуналец. 

Гостување на локалната телевизија, Канал Визија на тема појаснување на одредбите од Законот за стекнување на 

паричен надоместок за работниците технолошки вишок. 

РСП Кавадарци 

Овозможена беше правна помош и заштита на 34 странки од Кавадарци и 4 од Неготино. Одржани две судски расправи 

Седница  на  EСС  

РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И СИНДИКАЛНИ 

КАНЦЕЛАРИИ 
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и тоа: Седница на Одборот на доверители на МИК Кавадарци- во стечај во Основен суд Велес и Седница на Собранието 

на доверители на МИК ДОО- Кавадарци во стечај, Основен суд Велес. 

Одржани состаноци во два наврати со вработените од ЈП Македонски шуми,подружница „Бор„ – Кавадарци на кој 

присуствуваа претседателот на Советот на ССМ, д-р Живко Митревски, Помошниот Директор за производство, 

Комерцијалниот Директор и ВД Директорот на подружницата „Бор“ од Кавадарци,на кои средби беше дискутирано по 

Барањето кое претходно беше доставено до Генералниот Директор на ЈП Македонски шуми, во кое се бараше 

обезбедување на средства за заштита при работа, прераспоредување на работници во други подружници, исплата на 

регрес за годишен одмор за 2010 година и јубилејни награди. 

РСП Битола 

Регрутирање на нови членови од фабриката Кронбер и Шуберт со седиште во зоната во Жабени и продолжување на 

разговорите за зачленување на вработените во Агенцијата за развој на земјоделието во Битола. 

Остварени средби со членови на раководството од РЕК Битола и тоа од Рудникот,Термото и ФОД, за незадоволството 

пројавено од работата на тамошниот синдикат. Овие разговори треба да продолжат на повисоко ниво со цел враќање и 

припојување на членството во рамките на ССМ. 

Контакти со новоформираната фирма настаната од фабриката за конзерви „Пелагонија“-Битола, Општината Битола, 

Пиварата, Квасарата и дел од Болницата во Битола, за можноста за зачленување на нови членови во матичните 

синдикати. 

Интензивирање на разговорите и средбите со Кабинетот на Градоначалникот во врска со Локално Економско- социјален 

Совет. 

Лични обраќања до РСП Битола од страна на  стечајни работници од „Фринко“, „Битолатекс“, „Гоце Радосављевиќ“, 

„Кожара“ и други во врска со Законот за технолошки вишок кои понатаму беа упатени до Агенцијата за вработување. 

РСП Делчево 

Остварени средби и пружена правна помош на вработени членови од „Фротирка-Компани“,  ГД „Гранит“- АД Скопје –

11-то градилиште-Делчево, АД „ПАЛТЕКС“, АД „Технозавод“ и РОЦ „Саса“, Македонска Каменица. 

Синдикална канцеларија Гостивар 

Укажана правна помош на група вработени од АД Горни Полог- Гостивар во консултации со АГРО Синдикатот во 

врска со новиот закон за стечај,паричниот надоместок и заштита во случај на невработеност. 

Одржана средба на претседателот на синдикатот на УПОЗ,Пецо Грујовски и Градоначалникот на општина Гостивар 

како и претставници на Локалната самоуправа во врска со престанокот на работниот однос на поголем број вработени 

кои се членови на синдикатот. 

Синдикална канцеларија Кичево 

Остварени беа средби и посети на Локалната самоуправа и Одделението на УЈП Кичево со членови на синдикатот на 

УПОЗ, од страна на претседателот на синдикатот на УПОЗ, Пецо Грујовски и претседателот на СО на УЈП, Васе 

Најденов, во врска со новиот Закон за администрација, парична помош од Солидарниот фонд на УПОЗ и зачленување 

на нови членови од општините Зајас, Вранешница и Осломеј. 

Синдикална канцеларија Македонски Брод 

Иницијатива за зачленување на нови членови од ДООЕЛ „СУМБРО-ТРЕЈД„ с.Самоков-Македонски Брод на работната 

средба на која присуствуваа претседателот на синдикатот на СИЕР,Пецо Ристевски,секретарот,Маре Анчева и 

секретарот на РСП Прилеп,Лазе Ангелески. Средби со вработени од ЈП „Водовод и канализација„-Македонски Брод и 

укажана правна помош на вработени во ЈП Македонски шуми,ШС „Сандански„ -Македонски Брод. 

Синдикална канцеларија Свети Николе 

АГРО синдикатот претставуван од претседателот на синдикатот, Живко Даневски и правниот застапник Љупчо Митев 

одржаа состаноци на тема: „Здружување на земјоделците во синдикати“, во повеќе места во општината Свети Николе  и 

тоа во Ерџелија,Лозово,Каратманово,Црнилиште,Анзибегово и Дорфулија.Интересот беше голем и имаше голема 

посетеност. Работната посета  на АГРО синдикатот беше искористена и за одржување состанок со вработените во МИК 

Свети Николе со цел нивно зачленување.  Одржано беше рочиште во Основниот суд во Свети Николе на член од АГРО 

синдикатот за Мобинг застапувано од Правниот застапник, Љупчо Митев. 

Синдикална канцеларија Пробиштип 

Група стечајни работници од Штип, кои не ги опфати Законот за стечај имаа средба со координаторот на синдикалната 

канцеларија, Ванчо Трајчевски во просториите на Локалната самоуправа Штип со присуство на локална телевизија. 

Проблемот на Штипските стечајци е тоа што немаат платено 25 години работен стаж  а во работничките книшки е 

евидентиран. 20 работници од ЈП „ Никола Карев„-Пробиштип преминаа од КСС во синдикатот на СУТКОЗ со што сега 

имаат 48 членови од вкупно 80 вработени, со тенденција таа бројка да се зголеми. Присуство на синдикалното 

раководство на отворање на нов погон во фабриката за акумулатори „ТАБ МАК“ каде што се вработија 30 нови 

работници. 

Синдикална канцеларија Дебар 

Одржана средба и консултации со синдикалниот претставник на ЈП „Македонски шуми“ Дебар, РЕ- Стогово, Ментор 

Лата. 

Синдикална канцеларија Радовиш 

Посети и средби со вработени во Здравствен дом- Радовиш и вработени во фабриката за декоративни платна 

„Декортекс“. 

 

         Сојуз на синдикатите на Македонија 

         Ул. 12-та Ударна Бригада 2a, 1000 Скопје 

         Контакт: 02 3161374, 02 3225 937 


