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Четвртта седница на Претседателството на синдикатот на УПоЗ (28.06.2011 година)

РЕАКЦИИ ДО СИНДИКАТОТ НА УПОЗ
ВО ВРСКА СО ПРЕДИЗБОРНИТЕ АКТИВНОСТИ
На Четвртата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ
која се одржа на 28.06.2011 година
најмногу се расправаше во врска со
реакциите на членството и Синдикалните организации во врска со предизборните активности на Синдикатот
на УПОЗ и ССМ, како и за другите активности на Синдикатот на УПОЗ во
периодот помеѓу двете седници.
На оваа седница членовите на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ
се произнесоа по реакциите на членството во врска со предизборните активности на Синдикатот на УПОЗ и ССМ.
Имено, непосредно пред изборите, претседателот на ССМ, Живко Митревски се појави на Прес - конференција со лидерот на една политичка партија во изборниот процес, во врска со
идејата за одредување на минимална
плата, иако претходно истакнуваше
дека ССМ нема да разговара со ниедна политичка партија. Притоа тој нагласи дека со ова се отвора широк фронт
и борба за остварување на минимална
плата, односно дека тој се бори да постигне општ консензус за прифаќање
на законско утврдување на минимална
плата, а поддршката кон одредена програма е со цел да се имплементираат и
спроведат целите на Синдикатот преку политичките партии.
Од овие причини на Четврттата
седница тој беше поканет да го образложи неговото присуство на Прес- конференцијата кое беше во спротивност
со неговите активности и ставот на Синдикатот на УПОЗ кој сметаше дека Син-

дикатот не треба да остане надвор од
политичките процеси, но истовремено
и да не се определува за било која политичка опција.
Тој напомена дека Сојузот на Синдикатите на Македонија се залага и се
бори за одредување на минимална плата, зголемување на ниските плати, проширување на условите за пензионирање, подобрување на правата од работниот однос и сите други прашања околу подобрувањето на материјалната положба на работниците.
Исто така, за Претседателот на ССМ
ваквиот потег претставува еден вид на
градење на доверба, однос и култура на
преговарање, како и институционален
пристап и зацврстување на социјалниот
дијалог.
Во продолжение на седницата се
расправаше и за другите активности
одржани помеѓу двете седници. Семинарот на тема „Зајакнување на капаци-

тетите на синдикалните лидери“ кој се
одржа од 16 д 18 јуни во хотел „Славија“ - Охрид, кој беше втор семинар годинава поддржан од фондацијата Фридрих Еберт. Семинарот беше корисен и
добро прифатен од членовите на УПОЗ,
а за тоа придонесоа предавачите и добрата организација. Истовремено, Претседателството беше информирано и за
одржаните 17-ти спортски игри и средби
кои поминаа во одлична атмосфера,
натпреварување и дружење. Игрите беа
одржани од 9 до 11 јуни 2011 година
во хотелот Метропол во Охрид и на нив
учествуваа околу 400-тина членови на
Синдикатот на УПОЗ и 56 претставници
на Синдикатот на државните и локалните службеници и намештеници од Хрватска. И овие спортски игри и средби беа
добро подготвени, а учесниците беа задоволни од севкупната организација и
можноста да се дружат и забавуваат по
седумнаесетти пат.

Петта седница на Претседателството на синдикатот на УПоЗ (28.09.2011 година)

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОМЕНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
На Петтата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ
се расправаше за Предлог - Иницијативата за промена на работното време во органите на управата и правосудните органи како и за преземање
на активности за формирање на нови
синдикални организации.
На Петтата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, до
присутните членови беше доставена
Предлог - Иницијатива во која се посочени примерите со образложение зошто Одлуката за промена на работното
време на Владата од ноември 2006 година не е соодветна за вработените
во органите на управата и правосудните органи во Република Македонија.
На седницата на Претседателството на
Синдикатот на УПОЗ, Претседателот
Пецо Грујовски истакна дека се согласува со потребата од усогласување на
работното време на институциите на
РМ со истите држави - членки на Европската Унија, но исто така работното време во Македонија мора да се
усогласи согласно традициите и начинот на живот во нашата држава.
По расправата како заклучок беше
договорено оваа Иницијатива да се
достави до Синдикатите од јавниот
сектор за нивна подршка, Сојузот на
синдикати на Македонија кој треба
да ја достави на разгледување пред
Економско-социјалниот совет и Владата на Република Македонија. Исто
така, беше усвоен предлогот Синдикатот на УПОЗ да одржи и прес-конференција на која за Иницијативата ќе
ги информира членовите и јавноста.
На оваа седница се расправаше
и за активностите околу формирање
на нови синдикални организации. Претседателот Пецо Грујовски истакна дека Синдикатот на УПОЗ треба активно
да се заземе околу враќање на членовите кои под разни притисоци истапиле од Синдикатот на УПОЗ, како и да
се формираат нови синдикални организации особено во оние средини каде
досега нема формирано синдикална
организација. Синдикатот на УПОЗ е
цврст синдикат кој со рационално и
добро работење може без проблем да
ги реализира активностите особено
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што финасиската состојба е задоволителна што претставува голема сигурност за натамошното работење. По

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ
СО НОВА WEB СТРАНИЦА
(www.upoz.org.mk)
Од месец јули 2011 година беше
пуштена во употреба новата редизајнирана WEB страница на Синдикатот на УПОЗ. Преку неа членовите на Синдикатот може да се информираат за сите реализирани активности, за поволностите кои ги нуди
на своите членови преку синдикалната понуда, како и за сите други информации за Синдикатот на УПОЗ.
Истовремено, преку контакт форумот кој се наоѓа на WEB страницата
на членовите им се овозможува полесна комуникација со Синдикатот
на УПОЗ.

расправата се заклучи дека Синдикатот на УПОЗ треба постојано да одржува контакти со сите синдикални организации како и досега, да се преземат поголеми активности во тие средини каде што има незадоволство меѓу
членовите, како и да се најде начин за
одбрана од нападите од другите синдикати кои со притисоци и закани ги
преземаат членовите на УПОЗ и да се
формираат нови синдикални организации во оние срединин во кои досега
не биле формирани.
Исто така Претседателот на Синдикатот на УПОЗ нагласи дека треба
да се почитува одредбата во Статутот,
а особено за пристапување и истапување на членовите, како и да се работи
на поголема афирмација на Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ.
На крајот беше направен распоред на членовите на Претседателството и на други членови кои треба да покренат иницијативи за формирање нови
синдикални организации во средините блиски на нивните организации кои
синдикално не се организирани.

Шестта седница на Претседателството на синдикатот на УПоЗ (05.11.2011 година)

САМО МАЛ ДЕЛ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДАДОА ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
Шестата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ се одржа
на 05.11.2011 година во Велес. На неа
се разгледуваа Финансиските извештаи на синдикалните организации и се
информираа присутните за преземените активности за подобрување на
социјалниот дијалог.

рањето за доставување на извештаите
на синдикалните организации и четиринаесет (14) извештаи ги имаат соодветните информации согласно барањето за доставување на извештаите на
синдикалните организации.
Исто така, препорака на Надзорниот одбор е уплатата на членарината во износ од 1% да се врши директВоведни напомени во расправата но во Синдикатот на УПОЗ, бидејќи
даде Претседателот Пецо Грујовски, а ваквиот начин на уплата е најтранспапотоа збор зеде членот на Надзорниот рентен и се покажа како најсоодвеодбор Димитар Гаќев кој присуствува- тен, без можност за манипулации и сом ше на седницата како замена за Прет- нежи за злоупотреби.
Истовремено, Претседателот Пецо
седателот на Надзорниот одбор Биљана Стаматова. Според Извештајот, до Грујовски ги информираше присутниСиндикатот на УПОЗ беа пристигнати те членови за активностите преземе24 извештаи од вкупно 106 синдикални ни за подобрување на социјалниот диорганизации и од нив: четири (4) извеш- јалог. Тој истакна дека по одржување
таи не беа прифатливи поради несо- на парламентарните избори како и
одветната содржина на истите, еден (1) соработката и конструктивноста на
извештај укажува дека поради немож- Владата на РМ со Сојузот на синдиканоста да има увид во финансиското ти на Македонија во однос на утврдуработење на синдикалната организа- вањето на минимална плата, се создација во 2010 година нема доставено де нова клима како и добра соработизвештај до Синдикатот на УПОЗ, де- ка со Министерствата кои се клучни во
сет (10) од вкупно 16 членови на Прет - процесот за подобрување на социјалседателството на Синдикатот на УПОЗ ниот дијалог. Претседателот ги инфордоставиле извештај за финансиското мираше членовите и за неколку средработење, деветнаесет (19) извештаи би кои се од големо значење за Синцелосно или делумно ги задоволуваат дикатот на УПОЗ и тоа: средба со Микритериумите кои беа утврдени во ба- нистерот за информатичко општест-

во Иво Ивановски на која се разговараше за активности околу потпишување на Колективните договори на ниво
на гранка и средба во Министерството за правда на која се разговараше за учеството на Синдикатот на
УПОЗ во работата на комисиите и работните тела при донесувањето на законите, правилниците и подзаконските акти во правосудството, формирање на работни групи за подготовка
на текст на Колективниот договор за
вработените во правосудството, активностите на синдикалната организација при Министерството за правда, како и за воспоставување на вис тински социјален дијалог со Министерството за правда на РМ.
Исто така, Синдикатот на УПОЗ се
обрати до Претседателот на Врховниот суд, Министерството за правда и
претседателот на Републичкиот судски совет со барање за одредување
на претставници за работна група за
подготовка на текстот на Колективниот договор за правосудните органи.
Од расправата по оваа точка се донесе заклучок дека Синдикатот на УПОЗ
активно работи на подобрување на со цијалниот дијалог и создава позитивна
клима за прашања кои се од клучно значење за членовите кои ги застапува.
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ЗАПОЧНАА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА
ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИОТ СЕКТОР
На средбата основно прашање за
кое се разговараше беше прашањето
за склучувањето на Општиот колективен договор за јавен сектор и размена
на мислења околу одредени прашања
во врска со тоа, реформите во јавната
администрација и сл.
Имено, на средбата беа истакнати повеќе прашања, меѓу кои доминираа прашањата за:
• што поскоро склучување на Општиот колективен договор за јавниот
сектор,

• склучување на грански колективни договори и во рамките на тоа поголема активност и на синдикатите и
на соодветните министерства,

На 08.08.2011 година, во Министерството за информатичко општество
и администрација, министерот Иво
Ивановски одржа работна средба со
претседателот на ССМ м-р Живко Митревски и претседателите на Синдикатот за здравство и социјална заштита Љубиша Каранфиловски, претседателот на СУТКОЗ Зоран Георгиевски, претседателот на Синдикатот на
УПОЗ Пецо Груевски и Лилјана Јанкуловска од ССМ.

• расчистување на дилемите околу прашањето кој се е јавен службеник, дали и јавните претпријатија што
не се на Буџет, а даваат јавна услуга,
ќе бидат опфатени со ОКД за јавниот
сектор,
• примената на одредени институти, како што се принуден одмор, распоредување, кариера, кои досега ги
имаше во приватниот или само во јавниот сектор,

• утврдување на минималната плата, односно најниската плата, прашањето на коефициентите на сложеност,
• еднаквоста во уредувањето и остварувањето на правата на работниците и во двата сектора,

• потребата од преиспитување на
распоредот на работното време во јавната администрација,
• реформата во јавната администрација и тн.
Во рамките на средбата беше договорено што е можно побрзо работните групи да продолжат да работат
на текстот на ОКД за јавниот сектор,
а од страна на ССМ до Министерот да
се достават прашањата за кои ССМ смета дека треба поконкретно да се утврдат, односно да бидат јасно прецизирани и утврдени во самиот колективен
договор. Истовремено, Претседателот
на Синдикатот на УПОЗ, Пецо Грујовски
го покрена прашањето за проблемот со
работното време и побара промена на
истото, односно враќање на старото работно време за вработените во јавната администрација.

Прес - конференција на синдикатот на УПоЗ

ДА СЕ ВРАТИ „СТАРОТО” РАБОТНО ВРЕМЕ
Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ поднесе
до Сојузот на синдикати на Македонија и Владата на РМ
Иницијатива за промена на работното време во органи те на управата и правосудните органи, согласно Одлуката донесена на 5-тата Седница на Претседателството на
Синдикатот на УПОЗ.
Синдикатот на УПОЗ бара да се врати „старото“ ра ботно време, односно почетокот на работното време во
органите на управата и правосудството да биде најмалку за еден час порано од сегашната одредба која го одредува работното време од 08:30 до 16:30ч.
Со оглед на тоа што забелешките на Синдикатот на
УПОЗ (како и на останатите грански синдикати членки
на Сојузот на синдикати на Македонија кои беа против
оваа одлука за промена на работното време) не беа прифатени, во почетокот на 2007 година беше направена
анкета меѓу членовите на Синдикатот на УПОЗ со главна
цел да се идентификуваат проблемите во работната средина и истите да добијат приоритет. Резултатите не нè
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изненадија – работното време (и потребата од промена
на истото) и понатаму е на врвот на листата на барања
на членовите на Синдикатот на УПОЗ (нормално, заедно
со потребата од зголемување на платите).
Исто така, Синдикатот на УПОЗ во мај 2011 година ја
алармира јавноста за барањата на членовите на Синдикатот на УПОЗ и испрати јавен апел до сите политички
партии кои пред изборите од јуни 2011 година претендираа за освојување на власта.
Во Иницијативата доставени се три опции за промена на почетокот на работното време, од кои една е да се
врати работното време со почеток од 07:00 часот, втората е за определување на летно и зимско работно време
(летно од 07:00 ч, зимско од 07:30 часот) и третата е за определување на клизно работно време (од 07:00 до 07:30
часот).
Синдикатот на УПОЗ ќе направи сè за да им овозможи на своите членови работни средини кои нема да предизвикуваат промени во нивниот севкупен начин на живеење.

седМа седница на Претседателството на синдикатот на УПоЗ (21.12.2011 година)

КАКО РАБОТЕА ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ
НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ВО 2011 ГОДИНА
На последната седница од оваа
година која се одржа на 21.12.2011
година се расправаше за активностите на одборите и комисиите на Синдикатот на УПОЗ и неговите органи во
2011 година како и за промената на
членските книшки на Синдикатот на
УПОЗ
Претседателот на Синдикатот на
УПОЗ на почетокот на седницата ги информираше членовите дека во период од една година се одржани седум
седници на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, осум седници на Извршниот одбор, и по две седници на
Надзорниот одбор и Статутарната комисија.
Истовремено, се одржаа состаноци со членовите на Одборите и Комисиите и две седници на Советот на ССМ
на кои присуствуваа членовите на Советот од Синдикатот на УПОЗ.
Исто така, Претседателството бе ше информирано и за реализираните
активностите на Синдикатот во пери одот помеѓу двете седници, а како една
од активностите која го привлече вниманието на јавноста и го оцени како позитивно беше Иницијативата за промена на работното време.
Воедно, Претседателот на Синдикатот на УПОЗ истакна дека и покрај задоволството од реализираните
активности и одговорниот однос на
претседателите на одборите и комисиите сè уште тие не се наметнаа како
главни двигатели и креатори на активностите како помошни тела на Претседателството. Исто така како показател
дека Синдикатот на УПОЗ ја има до вербата од своите членови покажува ат и многубројните јавувања до Синдикатот како и барањата за правна зашти та и помош од страна на оние членови
кои се соочуваат со проблеми на своите работни места.
За таа цел, претседателот Грујовски упати порака до присутните членови дека и во иднина треба да работиме
заедно во еден колективен дух, единствени во активностите со цел да се
оправда довербата дадена од членовите на Синдикатот на УПОЗ. Исто така,
уште еднаш беше потенцирано дека

Синдикатот на УПОЗ интензивно треба
да работи на придобивање на млади
членови и нивно вклучување во сите
активности. Новите членови треба да

Пецо Грујовски истакна дека оваа промена ќе биде од голема корист за чле новите, бидејќи со добивање на новите членски книшки ќе имаат повеќе при-

СЕ ОДРЖА ТРЕТИОТ СЕМИНАР ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ
НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЛИДЕРИ
И АКТИВИСТИ
Во периодот од 15 до 17 декември во хотел „Салида“ - Прилеп,
Синдикатот на УПОЗ во соработка со фондацијата “Фридрих Еберт”
го одржа третиот семинар на тема “Зајакнување на капацитетите на
синдикалните лидери и активисти“. Учесници на семинарот беа членовите на одборите и комисиите на Синдикатот на УПОЗ, како и претседатели на Синдикалните организации.
Предавачи на семинарот беа проф. Др. Константин Петковски, м-р Лазар Јовевски и м-р Димитар Апасиев.
Професорот Петковски се осврна на карактеристиките кои што лидерот треба да ги има - и во случај да ги нема, како да се стекне со нив. Исто
така, беа дадени и конкретни примери за начинот на преговарање на синдикалните лидери во однос на колективните договори.
М-р Јовевски ги објасни принципите на колективното преговарање како и разликите во одредени колективни договори. Во една динамична и
интерактивна дискусија, учесниците имаа можност да постават прашања
кои беа специфични за нивните дејности.
М-р Апасиев направи резиме на трудот „Обезвреднување на трудот“ и
„Работни спорови-позитивни примери од судската пракса“, издадени од
„Движењето за социјална правда - Ленка“. Со разни примери од (работното)
секојдневие од минатите 20 години, учесниците беа запознаени со конкретни примери на намалување на работничките права преку изменување на
законите, како и со примери за позитивно решавање на работните спорови.
дадат еден нов импулс на активностите на Синдикатот и нов начин на работа.
Покрај тековните прашања кои
беа на дневниот ред, се расправаше и
за промена на членските книшки на
Синдикатот на УПОЗ. Претседателот

ливегии. Со нив ќе се овозможи полесно идентификување на членовите кои
ќе присуствуваат на спортските игри
како и при користењето на сите поволности од Синдикалната понуда на Синдикатот на УПОЗ.
Bilten
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Поволности За набавка и користење на ПроиЗводи и УслУги
За Членовите на синдикатот на УПоЗ

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА
Синдикатот на УПОЗ покрај основната функција на зачувување и унапредување на правата од работен однос,
со акцијата наречена СИНДИКАЛНА
ПОНУДА сака да им овозоможи на своите членови користење на производи и
услуги под поволни услови.
За таа цел Синдикатот на УПОЗ
склучи договори за деловна соработка со повеќе компании со поволности
кои можат да ги користат исклучиво
нашите членови.
Оваа понуда во иднина ќе се проширува и со нови производи и услуги,
односно ќе се склучуваат и нови договори зависно од потребите и желбите
на нашите членови.

Ü Од секторт за прехрамбени и
други производи со Симпо и ОХХО
Ледер,

Ü Од секторот за осигурување,
регистрација на моторни возила и
авто школи со САВА Осигурување и
АСУЦ Боро Петрушевски – Скопје,

Ü Од секторот за телекомуникациски услуги со BLIZOO (Cable tel),

Ü Од секторот за електронски
апарати и бела техника со НЕПТУН,
Ü Од секторот за здравствени
услуги со стоматолошка организнација „ПЗУ Божиновски“ – Скопје.

За постапката и условите за користење на услуги на горенаведените
компании, како и за новите ажурирани листи на фирми и компании со кои
Синдикатот на УПОЗ има склучено договор, можете да се информирате на
веб страната на Синдикатот на УПОЗwww.upoz.org.mk
Синдикатот на УПОЗ е во преговори и со други фирми од разни сектори,
а истовремено и синдикалните организации имаат можност да предлагаат компании кои ќе ни понудат соодветни и
поволни услови, а посебно синдикалните организации кои се наоѓаат во градови каде фирмите со кои Синдикатот
на УПОЗ има склучено договор немаат
свои продавници/претставништва.

СИНДИКАЛНАТА ПОНУДА и условите, членовите на Синдикатот ќе можат да ги користат со потврда за членството која ќе можат да ја добијат од
Претседателот на синдикалната организација.
Досега, Синдикатот на УПОЗ има
склучено договори со следниве фирми:
Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ (УПОЗ)
за прв пат учествуваше на
спортско - рекреативните
средби на Синдикатите од
управата и правосудството
на Југоисточна Европа.
Спортските игри се одржаа во Бања Врујци, Србија
од 15 до 18 септември 2011 г.
По одржаните натпревари во осум дисциплини во
машка и женска конкуренција беа постигнати следните резултати:
_ прво место во баскет,
_ второ место во пинг понг
_ и трето место во пливање
во женска конкуренција.
Како учесници и гости
на овие спортско рекреативни средби кои се одржуваат по четвртти пат, од Синдикатот на УПОЗ присуствуваа 40-тина учесници и тоа
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Четврттите сПортски игри и средби на
синдикатите на УПравата и ПравосУдството
на ЗеМијите од јУгоистоЧна евроПа

ЧЕТВРТОТО МЕСТО
ЗА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ
Синдикатот на УПОЗ ќе биде домаќин на петтите спортски игри на Синдикатите на управата и правосудството
на земјите од Југоисточна Европа кои ќе се одржат од
13-16 Септември 2012 година во Охрид
од следните синдикални организации:
• Агенција за катастар
на недвижности,
• Апелационо подрачје
Скопје,
• Апелационо подрачје
Штип,
• Локална самоуправа
Прилеп,
• Државен архив на РМ,
• Локална самоуправа
Струга и

• Управа за јавни приходи.
Истовремено, се одржа
и семинар на тема „Реформите во правосудството во
регионот“ каде што учество
на истиот зеде и Синдикатот на УПОЗ.

на искуства со Синдикатите од Југоисточна Европа.
Исто така се отвори можност Синдикатот на УПОЗ
да ја продолжи традицијата
и да биде домаќин на Петтите спортско-рекреативни
игри. За таа цел на седницата на Организациониот одбор беше донесена Одлука
игрите да се одржат од 13
до 16 септември 2012 година во Охрид.
IMPRESSUM
Glasilo na Sindikatot
na rabotnicite od upravata,
pravosudnite organi i
zdru`enijata na gra|ani na RM
12 Udarna brigada bb-Skopje,
tel./faks: 02/32-30-829; 02/31-26-351;
www.upoz.org.mk

Овие спортско-рекреативни средби пред се претставуваат убава прилика
за дружење и разменување

• Biltenot go podgotvuva i ureduva:
Marta atanasovska
• Kompjuterska podgotovka:
“Makform”- Skopje

