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9.9.2015 

На ден 9.9.2015 година се одржа првата конститутивна седница на Советот на Сојузот на 

синдикатите на Македонија (ССМ), на којашто беа верификувани мандатите на членовите на 

Советот на ССМ, а беше комплетирано и раководството на ССМ. 

Покрај информацијата за правната заштита за првите шест месеци од 2015 година/ првата 

половина од 2015 година, беше извршен и избор на секретар на ССМ, на местото на досегашниот 

Секретарот на ССМ на кој му истече мандатот, Анѓелко Анѓелковски. За нов секретар на советот на 

ССМ е избран Дарко 

Димовски, кој воедно е и 

претседател на Синдикатот на 

работниците од 

угостителство, туризам, 

комунално стопанство, 

занаетчиство и заштитни 

друштва на Р. Македонија.  

Во своето обраќање 

поранешниот секретар 

Анѓелко Анѓелковски се 

заблагодари за досегашната 

соработка и упати порака до 

сите органи и тела на ССМ да 

се грижат за единството на 

ССМ и опстојувањето на 

организацијата. 

На седницата на Советот на ССМ беа реизбрани и потпретседателите на ССМ: 

 Потпретседател за приватен сектор – Претседателот на СГИП – Павел Трендафилов 

 Потпретседател за јавен сектор – Претседателот на МПС – Тихомир Климоски  

 Потпретседател за колективно преговарање и договарање и економски прашања  – 

Претседателот на АГРО – Живко Даневски  

 Потпретседател за организациски развој – Претседателот на СПТРМ  – Јордан Сандев  

  

Претседателот на ССМ заблагодарувајќи се на поранешните носители на функции и 

обраќајќи се до новите избрани членови на Советот на ССМ, секретарот  и потпретседателите, 

укажа на значењето на ССМ како генератор на синдикалното движење и чувар на работно правната 

положба на работниците. Претседателот исто така ја потенцираше потребата од зајакнување на 

единството, солидарноста и понатамошно враќање на довербата и особено мобилизирањето на ново 

членство како предуслов за јакнење на позицијата и моќноста на синдикатите. 

На седницата од страна на членовите на Советот на ССМ беше побарано поактивно 

присуство на претседателите на некои грански синдикати во работата на советот за што беше 

донесен и посебен заклучок. 

Слика 1. Прва конститутивна седница на Советот на ССМ 
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Во продолжение е остварената бесплатна правна заштита на синдикалното членство во  

Сојузот на синдикатите  на Македонија во периодот јануари- јуни    2015  година: 

 

Во текот на првата половина од 2015 година во Сојузот на синдикатите на Македонија се 

евидентирани  1110  обраќања за заштита на правата од работен однос кои се однесуваат на 

различни правни  основи.  

Бројот на обраќањата  е намален за 425 споредено со истиот период минатата година кога се  

евидентирани  1535  обраќања. 

Најголем број на обраќања во периодот јануари – јуни 2015 година  се  од: 

СИЕР Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на РМ –298 

АГРО Синдикатот на работниците од АГРО индустрискиот комплекс на РМ – 274 

За разлика од минатата година кога бројот на обраќања од АГРО синдикатот беше најголем , а 

потоа следуваа обраќањата од СИЕР. 

Потоа следуваат обраќањата од  

СУТКОЗ Синдикатот на работниците од угостителство, туризам, комуналното-   станбено 

стопанство, занаетчиство и заштитни друштва на РМ- 149 

СТКЧ Синдикат на работниците од текстилната,кожарската и чевларската индустрија на 

Република Македонија- 147 

Кога зборуваме за бројот  на обраќања по поодделни правни  основи како и досега најбројни се 

обраќањата по основ на  неисплатени плати, надоместоци и  неуплатени придонеси од плата– 668 

обраќања. 

Потоа следуваат обраќањата во врска со: 

права во стечајна постапка – 223  обраќања, 

синдикални права - 114 обраќања  

право на годишен одмор и регрес за годишен одмор -  77обраќања, 

прекувремена работа  - 46 обраќања.  

Во текот на шесте месеци од 2015 година   преземени се следните правни дејствија: 

Поднесени 39 тужбени барање, водени се 18  расправи, и добиени се 10 пресуди. 

Во рамките на превентивното делување за заштита на работничките права дадени се 1018 

совети, изготвени се 124 барање, 57 приговори и евидентирани се 2 спогодбено остварени права.  

Како и во изминатиот период  така и оваа година ССМ ги следеше измените на законите од 

работно– правната област и активно учествуваше во постапката за нивно донесување со свои 

забелешки, мислења и предлози во насока на заштита и унапредување на работничките права. 

4.9.2015 

 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија 

(СЗПМ) како најмасовна организација на пензионери во 

Република Македонија, традиционално како и секоја година во 

духот на развивање на спортските активности на пензионерите 

ги одржа своите 20те јубилејни пензионерски спортски 

натпревари. 

 На овие јубилејни пензионерски спортски натпревари 

традиционално беше поканет и претседателот на ССМ, д-р 

Живко Митревски, што претставува уште еднаш потврда на 

заедничките активности кои во еден континуитет ги 

реализираат ССМ и СЗПМ.  

Овие јубилејни пензиски спортски натпревари ги отвори претседателот на СЗПМ, Драги 

Аргировски, а на отворањето присуствуваа и свое обраќање имаа министерот за труд и социјална 

политика, Диме Спасов и градоначалникот на општина Бутел, Петре Латиновски. Исто така, на овој 

значаен настан присуствуваше и директорот на Фондот на ПИОМ, Амет Даути. 

ОДРЖАНИ 20ТЕ ЈУБИЛЕЈНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ 

СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ 

Слика 1. Присутни на 20те јубилејни 

пензионерски спортски натпревари  
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Во своето обраќање, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски посебно укажа на 

активностите во делот на поттикнување на спортскиот дух на пензионерите во третата доба и 

активностите во изминатиот период. 

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов посебно ги потенцираше 

активностите на Владата на РМ и Министерството за труд и социјална политика во делот на 

подобрување на стандардот на пензионерите и реализација на банските лекувања, како и 

можностите во делот на зголемување на пензиите. 

Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски во разговорите со присутните учесници и со 

раководството на СЗПМ посебно го потенцираше значењето и соработката, потпишаниот 

Меморандум, заедничките активности во делот на функционирањето на пензиските системи, 

регулативата поврзана со истите како и останати активности во делот на подобрување на социо- 

економската положба на пензионерите, граѓаните и работниците во РМ.       

11.9.2015 

Синдикатот на работниците од локалната самоуправа 

и јавни служби на Р. Турција ХИЗМЕТ- ИШ подолго време 

имаат воспоставено соработка со Синдикатот на работниците 

од Управата, правосудните органи и здруженија на граѓани 

на Р. Македонија (УПОЗ) кој е синдикат здружен во ССМ. 

Соработката со УПОЗ со ХИЗМЕТ- ИШ и ССМ датира уште 

од 2008 година. Во рамките на ваквата соработка, синдикатот 

на ХИЗМЕТ- ИШ одржа седница на Совет а имаше  повеќе 

билатерални средби со раководството на УПОЗ и ССМ. 

Предмет на разговорете беа особеностите на синдикатите во рамките на глобалната 

економска криза и поставеноста на синдикатите  и беа разменет повеќе искуства од оваа сфера. 

На 11.9.2015 година, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко 

Митревски и претседателот на Конфедерацијата на синдикати од Република Турција, ХАК- ИШ 

воедно и претседател на Синдикатот на работниците од локалната самоуправа и јавните служби на 

Р. Турција, ХИЗМЕТ- ИШ, Махмуд Арслан, потпишаа и договор за натамошна соработка во 

рамките на остварувањето на заедничките синдикални средби. 

22.9.2015 

 На 21 и 22 септември 2015 година во хотелот Александар 

Палас, се одржа трипартитна работилница, во рамките на 

проектот „Унапредување на социјалниот дијалог“, на која 

присуствуваа претставници од Сојузот на синдикатите на 

Македонија, Министерството за труд и социјална политика и 

останатите социјални партнери. 

 На работилницата, учесниците дискутираа мерки, кои ќе 

бидат вградени во Трипартитен акциски план за колективно 

договарање, земајќи го предвид и родовото прашање.   

 Техничка поддршка во текот на самата работилница беше 

обезбедена од г-ѓа Кристина Михеш, виш експерт од МОТ за социјален дијалог и трудово 

законодавство, г. Драган Радиќ, виш експерт од МОТ за активности на работодавачите и г. Овидиу 

Журка, виш експерт од МОТ за активности на работниците.  

 

ПРОДОЛЖЕНА СОРАБОТКАТА НА СИНДИКАТИТЕ 

ЗДРУЖЕН ВО ССМ И ССМ СО ХАК-ИШ 

Слика 1. Потпишување на Меморандум за 

соработка со  Хак-Иш 

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРИПАРТИТЕН 

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНОТО 

Слика 1. Претседателот д-р Митревски 

на работилницата 
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Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски го 

потенцирање значењето од потребата од изготвување на трипартитен акциски план за колективно 

преговарање, притоа укажа дека во контекст на ова треба да се направи анализа на густината на 

колективни договори по сектори, да се изврши соодветно мапирање, да се изврши промоција на 

потребата од колективното преговарање во индустриските зони, а во секој случај треба да се 

размислува и за афирмација на зајакнување на законската рамка за поттикнување на процесот на 

колективно преговарање помеѓу социјалните партнери. Во оваа смисла посебно ќе биде значајна и 

позицијата на државата за афирмација на овој процес.  

Во рамките на работилницата, претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски, му се 

заблагодари на вишиот експерт за синдикално работење од МОТ, Овидиу Журка, кој оваа година 

заменува во пензија за долгогодишната соработка и истакна дека, во изминатиов период од 5 

години направен е значаен исчекор во делот на унапредување на социјалниот дијалог и ратикување 

на конвенциите на МОТ. 

3.9.2015 

Во рамките на програмата за работа и активностите на ССМ за реализација на определени 

прашања поврзани со територијалната структура на ССМ, како и запознавање со состојбите на 

вработените во поодделни општини, претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и секретарот на 

Советот на ССМ, Анѓелко Анѓелковски на 3.9.2015 извршија работна посета на синдикалната 

канцеларија во Македонски Брод, а за актуелните состојби на општината беа запознаени од 

синдикалниот координатор Деан Петковски.  

Истовремено беа реализирани и повеќе посети во одредени синдикални организации.  

                                                                                                                                  

 

 

 

 

2.9.2015 

На 2.9.2015 година беше одржана работна средба на која присуствуваа претседателот на 

ССМ, д-р Живко Митревски, претседателот на СРСВМ, Методија Димески и министерот за 

транспорт и врски, Владо Мисајловски. 

Средбата беше реализирана по основ на повеќе актуелни прашања поврзани со работењето 

на Македонски Железници АД Транспорт и Македонски Железници Инфраструктура. 

На средбата присуствуваа претставници на синдикалната организација и извршниот одбор 

како и членови на претседателството на СРСВМ. 

Акцентот беше ставен на решавање на актуелните прашања поврзани со платата и 

здравствените картони. Од страна на претставниците на синдикатот беше актуелизиран проблемот 

околу доцнењето на платата со предлози за начин на решавање на проблемот и реализирање на 

барањето на вработените. 

Од страна на министерот Мисајловски беше образложена состојбата во МЖ Транспорт и 

МЖ Инфраструктура, состојбата со мигрантската и бегалската криза и видувањата по однос на 

решавање на проблемот со исплата на плата и здравствени картони. Притоа беше истакнато дека 

при решавање на проблемите, приоритетот ќе биде насочен кон решавање на проблемот со 

здравствените картони со одредена динамика и вклучување на Фондот за здравствено осигурување. 

 

 

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И СЕКРЕТАРОТ 

НА ССМ НА СИНДИКАЛНАТА КАНЦЕЛАРИЈА ВО 

РАБОТНА СРЕДБА НА ССМ И СРСВМ СО МИНИСТЕРОТ 

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
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18.9.2015 

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

претседателот на Синдикатот на градежништво, индустрија и проектирање на РМ, (СГИП), Павел 

Трендафилов на 18.9.2015 одржаа работна средба со министерот за правда, Аднан Јашари. На 

средбата присуствуваа и претставници од Стопанската Комора на РМ. 

Средбата беше посветена на разрешување на проблемите поврзани со неможност да се 

изврши соодветна наплата на побарувања кон јавни претпријатија и државни компании поради 

ограничувањата утврдени во законот за извршна постапка и дискреционото право на 

претседателите на судовите да утврдуваат лимити на извршување. 

Од страна на претседателите на ССМ и СГИП беше укажано дека ваквите проблеми може да 

придонесат кон нарушување на нормалното функционирање на компаниите, кои пак од своја страна 

може да предизвикаат отпуштања на вработените. Ваквите тези од аспект на бизнис заедницата беа 

потврдени и од претставниците на стопанската комора.  

Констатираните проблеми беа потврдени од министерот Јашари кој укажа дека во смисла на 

разрешување на истите, поведена е постапка за измени и дополнувања на соодветната регулатива за 

која што навремена консултација ќе биде направена и со синдикатите и бизнис заедницата.  

15-16.9.2015 

 Претседателот на Сојузот на синдикатите на 

Македонија, д-р Живко Митревски заедно со заменик 

министерот за труд и социјална политика, Ибрахим 

Ибрахими, претставник од Меѓународната организација 

на трудот од канцеларијата во Скопје, Емил Крстаноски 

и претседателот на Бизнис конфедерација на 

Македонија, Миле Бошков присуствуваат на 

Регионалната конференција за Формализирање на 

неформалната економија, која се одржува во Бечиќи, Будва, Црна Гора, во организација на 

Меѓународната организација на трудот (МОТ) и Министерството за труд и социјална политика на 

Република Црна Гора. 

 

Целта на конференцијата е да се промовираат новоусвоените препораки за преминување од 

неформална во формална економија, 2015 година и да се обезбеди можност за учесниците да ги 

споделат релевантните знаења од Европа и Централна Азија во однос на пристапите и 

инструментите кои се однесуваат на формализирање на неформалната економија, вклучително и 

научените лекции, преку спроведување на голем број на проекти на МОТ во регионот. 

 

На настанот ќе учествуваат и претставници од владите и организациите на работодавачи и 

работници од Албанија, Ерменија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Казахстан, Молдавија, 

Црна Гора, Португалија, Романија, Русија, Србија, Таџикистан, Турција и Украина како и 

претставници и технички експерти од МОТ. 

  

 

РАБОТНА СРЕДБА НА ССМ И СГИП  

СО МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА 

РЕГОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФОРМАЛИЗИРАЊЕ НА 

НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА                                                                                                                                   

Слика 1.Учесниците на конференцијата 

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 


