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SE ODR@A [ESTOTO SOBRANIE NA SINDIKATOT NA UPOZ

ИЗБРАН NOV PRETSEDATEL НА SINDIKATOT NA UPOZ
Na 21 dekemvri 2010 godina vo Skopje se odr`a [esttoto sobranie na Sindikatot
na rabotnicite od upravata, pravosudnite organi i zdru`enijata na gra|ani na RM.
Delegatite na Sobranieto gi razgledaa i usvoija Izve{tajot za rabota vo izminatiot
petgodi{en period (dekemvri 2005 - dekemvri 2010), Programata za aktivnostite vo naredniot period i
Statutot. Po razre{uvaweto na dosega{nite organi na Sindikatot bea izbrani novi i toa:
Nadzoren odbor i pretsedatel na Sindikatot na UPOZ.
Za Pretsedatel be{e izbran Peco Grujovski, dosega{en Generalen sekretar na Sindikatot na UPOZ.
Sindikatot na rabotnicite od
upravata, pravosudnite organi i zdru`enijata na gra|ani na RM (Sindikat na
UPOZ) na 21 dekemvri 2011 godina go
odr`a [esttoto sobranie kako najvisok
sobir na Sindikatot vo period od pet godini. Sobranieto se odr`a vo Skopje, vo
zgradata na Sojuzot na sindikatite na
Makedonija i na nego bea prisutni 60 delegati, kako i gosti od srodnite sindikati, ~lenovi, pretsedateli na sindikalnite organizacii i sorabotnici na Sindikatot na UPOZ. Pretstavnicite od
sindikatite od stranstvo se obratija do
prisutnite delegati i gosti na sobranieto so prigodni zborovi istaknuvaj}i ja
pritoa dolgogodi{nata sorabotka, pridonesot na dolgogodi{niot pretsedatel
Van~o Muratovski vo izminative godini.
Vo prepolnata sala na Sindikatot, vo
prekrasen ambient, so ogromno prisustvo
na delegati i gosti, Sobranieto go otvori Pretsedatelot Van~o Muratovski.
Na po~etokot be{e usvoen Delovnikot
za rabota na Sobranieto i be{e izbrano
rabotno pretsedatelstvo vo sostav od 5
~lena i toa Van~o Muratovski, Ilija
Ivanovski, Frosina Mi{eva, Nasuf ]amili i Verica Taseva. Pretsedava~ na
[esttoto Sobranie na Sindikatot na
UPOZ be{e Ilija Ivanovski od Fondot za PIOM. Po usvoeniot dneven red
bea izbrani rabotni tela na Sobranieto
(Sekretarijat, Verifikaciona, Kandidaciona i Izborna komisija).
>>>

PECO GRUJOVSKI NOV
PRETSEDATEL
NA SINDIKATOT
NA UPOZ
Peco Grujovski e roden na 20.08.1952
godina. Zavr{il Praven fakultet.
Kako student rabotel vo vesnikot
„Studentski zbor“, a podocna se vrabotuva vo vesnikot „Mlad Borec“ kade
bil direktor i glaven i odgovoren
urednik. Vo Sojuzot na sindikatite na
Makedonija e od 1987 godina i e imenuvan za sekretar na Slu`bata za informirawe. Vo april 2000 godina e imenuvan za sekretar, a potoa i za Generalen

sekretar na Sindikatot na UPOZ. Od
2005 do 2009 ja izvr{uva{e i funkcijata potparol na Sojuzot na sindikatite
na Makedonija.
Dosega{niot pretsedatel Van~o
Muratovski kako dolgogodi{en pretsedatel na ovoj Sindikat be{e izbran
za po~esen pretsedatel na Sindikatot
na UPOZ.

>>>
Pretsedatelot na Sindikatot na
UPOZ, Van~o Muratovski podnese referat vo koj se osvrna za site pozna~ajni rezultati vo izminatiot petgodi{en period.
Toj istakna deka Sindikatot na
UPOZ e samostojna, demokratska i nepartiska organizacija i istata ja so~inuvaat doblesni ~lenovi, koi zaedni~ki se
spravuvaat so problemite. Osnovnite nasoki na dejstvuvawe vo izminatite godini a i natamu bea i seu{te se naso~eni kon
ostvaruvawe na ekonomskite i socijalnite prava, pravata koi proizleguvaat od
kolektivnite dogovori, platite, nadomestocite kako i pravnata za{tita. Isto
taka, toj istakna deka mo`eme da bideme
relativno zadovolni od organizaciskata
postavenost iako treba da se potrudime
da bide u{te podobra, za da napravime pomo}na, poefikasna i pomnogubrojna organizacija.
Za ~lenovi na Izbornata komisija, Rabotnoto pretsedatelstvo gi predlo`i: Ilija Trpevski od UJP (izvestitel),
Bor~e Mir~evski od Osnoven sud-Ohrid
(~len) i Petre Nedelkovski od Apelacionen sud - Skopje (~len).
Pretsedatelot na Verifikacionata komisija Ilijana Atanasovska-Isajloska podnese Izve{taj za prisustvoto
na delegatite, pri {to konstatira deka
na Sobranieto prisustvuvaa 60 delegati.
So toa be{e konstatirano deka soglasno
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~len 5 od Delovnikot za rabota na Sobranieto prisustvuvaat pove}e od 51% od delegatite i so toa Sobranieto mo`e da raboti i polnova`no da donesuva odluki.
Na Sobranieto se rasprava{e za
Izve{tajot za aktivnostite na Sindikatot na UPOZ vo periodot me|u V-to i
VI-to Sobranie, za Programskite aktivnosti na Sindikatot na UPOZ za naredniot period kako i za Statutot na Sindikatot na UPOZ. Site ovie dokumenti
kako {to istaknaa delegatite se od golema va`nost za rabotata na Sindikatot i
bea ednoglasno usvoeni po zavr{uvawe
na raspravata po istite.
Po usvojuvaweto na dokumentite,
zaradi izminuvawe na mandatot, bea razre{eni ~lenovite na Pretsedatelstvoto, Nadzorniot odbor i pretsedatelot.
So toa se sozdadoa uslovi za izbor na novi
organi. Najprvo be{e verifikuvana listata na ~lenovite na Nadzorniot odbor i
nivnite zamenici. Izvestitelot na Kandidacionata komisija Radmila Bojkovska
po sprovedenata postapka mu predlo`i
na Sobranieto da gi prifati predloglistite i da se izjasni so glasawe i toa
za: Predlog-listata za ~lenovi na Pretsedatelstvo na Sindikat na UPOZ (koja
be{e verifikuvana na prvata sednica na
Pretsedatelstvoto na Sindikatot na
UPOZ) Predlog-listata na ~lenovite za
Nadzorniot odbor i Predlog-listata za

kandidat za pretsedatel na Sindikatot
na UPOZ.
Za ~lenovi na Nadzoren odbor bea
izbrani: Zorica Ili} od Ministerstvo za
pravda, Biljana Stamatova od Ministerstvo za finansii i Dimitar Ga}ev od Ministerstvo za transport i vrski-Skopje.
Na Sobranieto so javno glasawe
bea izbrani i ~lenovite na Sovetot na
SSM od Sindikatot na UPOZ i toa:
Ilija Ivanovski od Fondot za PIOM,
Jane Petreski od Ministerstvo za trud i
socijalna politika, Slobodan Nikolovski od Lokalna samouprava, Pan~e Dimov od Upravata za javni prihodi i Goran~o ^olakov od pravosudnite organi.
Delegatite vrz osnova na Izve{tajot na Kandidacionata komisija go verifikuvaa mandatot na organizaciite koi
}e imaat ~lenovi na Pretsedatelstvoto
i koe }e se konstituira na prvata sednica. Isto taka, vrz osnova na ovoj Izve{taj kako i faktot deka nad 80% od sindikalnite organizacii predlo`ija samo
eden kandidat, kako predlog i edinstven
kandidat, Peco Grujovski be{e izbran za
nov pretsedatel na Sindikatot na UPOZ.
Toj be{e dosega{en Generalen sekretar
na Sindikatot na UPOZ koj ovaa funkcija ja izvr{uva{e vo dva mandata vo izminative 10 godini.

GOSTITE OD SRODNITE SINDIKATITE SO KOI SORAbOTUVA SINDIKATOT NA UPOZ
IZRAZIJA bLAGODARNOST ZA POKANATA
* * *
Pretsedatelot na Sindikatot
na dr`avnite i lokalnite
slu`benici na Hrvatska,
Boris Ple{a upati pozdrav
do site gosti na Sobranieto
i izrazi blagodarnost za
pokanata. Isto taka istakna
deka postoi odli~na sorabotka pome|u ovie dva Sindikati pove}e godini i se nadeva deka istata }e prodol`i.

* * *
Generalniot sekretar na Sojuzot na Sindikati od Crna
Gora vo svoeto obra}awe istakna deka e potrebno pogolemo mobilizirawe na Sindikatite na Balkanot i Evropa vo za{titata na pravata

na rabotnicite koi sekojdnevno se ru{at i namaluvaat vo kvalitet i kvantitet.

* * *
Pretsedatelkata na
Sindikatot za zdravstvo od
Srbija, Branka Plan~ak vo
svojot pozdraven govor ja istakna svojata blagodarnot za
dolgogodi{nata sorabotka
so Sindikatot na UPOZ i
pretsedatelot Muratovski i
se zablagodari za negovata pomo{ vo organite i telata vo
EPSU i PSI.

* * *
Sekretarot na Centralna Evropa od PSI i
EPSU, Jozef Krajbih poz-

dravuvaj}i gi gostite na Kongresot go istakna zna~eweto
na EPSU I PSI kako i pridonesot na Pretsedatelot
Van~o Muratovski vo izminatite godini, a osobeno po-

slednite nekolku godini kako
Pretsedatel na Sub-regionot
od Centralna Evropa i ~len
na Izvr{nite komiteti na
EPSU I PSI.

DELEGATI NA VI-to SObRANIE

Mladen Kolari}, MZ[V - Skopje,
Vangelica ^oneva, Centar za vrabotuvawe-Strumica,
Ilijana Atanasovska - Isajloska, FZO - Tetovo,
Ilija Ivanovski, Fond za PIOM-Kru{evo,
Nasuf Jusufi, Osnoven sud-Tetovo,
Josif Atanasovski, Lokalna samouprava - Bitola,
Vase Nedanoski, UJP Generalna direkcija-Skopje,
Slav~o \or|ievski, Uprava za vodewe na mati~ni knigi - Bitola,
Sla|ana Acevska, OJO - Skopje, Centar,
Goran Tasevski, Osnoven sud - Veles,
Marionka Luki} - Vladimirovska, Min. za tr. i vrski - Skopje,
Boro Varo{lija, Fond za PIOM - Skopje,
Nikolina Kolovska, Osnoven sud 1-Skopje,
Slave Dimov, Ministerstvo za pravda- Pod. Odd.- Probi{tip,
Venera Andrijevska, Stopanska komora-Skopje,
Jasmina I~eva, Lokalna samouprava - Gevgelija,
Agim Ibrahimi, Osnoven sud 2-Skopje,
Ilija Trpevski, Uprava za javni prihodi -Dan. odd. - Gostivar,
Petre Nedelkovski, Apelacionen sud-Skopje,
Sne`ana Trajkovska, Lokalna samouprava - Del~evo,
Valentina Trajanovska, Dr`aven arhiv na RM-Skopje,
Trajanka Bo{eva, Osnoven sud - Kavadarci,
Qup~o Atanasovski, Zdru`enie na voza~i-Skopje,
Miroslava Gigovska, AKN - Skopje, Karpo{,
Zvonko Miov, AKN-[tip,
Silvana Stefkovska,UHMR - Skopje, Karpo{,
Verica Taseva, Osnoven sud-[tip.
Goran \or|iev, Voeno-medicinski centar, Skopje, Karpo{,
Len~e Andrievska, Ministerstvo za ekonomija-Skopje,
@ivka [ontevska, Osnoven sud-Strumica,
^lenovi koi po funkcija bea delegati kako ~lenovi na
Mitko Karanfilovski, Lokalna samouprava- Kriva Palanka, Pretsedatelstvoto na Sindikatot na UPOZ:
Zoran Aleksoski, Osnoven sud-Ki~evo,
Blagoja Krstevski, MZ[V - Prilep,
Van~o Muratovski, Zoran Krstevski, Slobodan Nikolovski,
Janaki Megovski, Dr`aven zavod za statistika - Skopje,
Naum Babuka, Ico Lazarevski, Zorica Ili}, Goran Rajkovski,
Suat Ahmed, Lokalna samouprava - Ko~ani,
Dejan Stojkovski, Zlatko Jovanovski, Radmila Bojkovska,
An|elko Popeski, Osnoven sud-Ohrid,
Igor Mi}ev, Qiqana Kukovska, Sowa Solevska,
Sa{o Stoj~evski, Fond na PIOM-Podra~na edinica - Prilep, Jane Petreski, Kristijan Smlikovski, Biljana Stamatova,
Toni Joveski, Regionalen sindikalen sovet -Prilep,
Dimitar Ga}ev, Dragan Josevski, Goran~o ^olakov,
Zorka Kaleova, Osnoven sud - Radovi{,
Bor~e Mir~evski, Toni Delev, @aneta Sofrevska - Kirov,
Frosina Mi{eva, Lokalna samouprava-Sveti Nikole,
Trajko Zlatkov i Tatjana Aleksovska - Sapunxioska.

>>>
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DNEVEN RED
1. Usvojuvawe na Delovnikot za rabota
na Sobranieto na Sindikatot na UPOZ;
2. Izbor na Rabotno pretsedatelstvo i
rabotni tela na Sobranieto:
- Verifikaciona komisija;
- Kandidaciona komisija;
- Izborna komisija;
- Sekretarijat;
- Zapisni~ar i dvajca overuva~i.
3. Referat na pretsedatelot na Sindikatot na UPOZ, Van~o Muratovski;

4. Izve{taj na Verifikacionata komisija;
5. Predlog-Izve{taj za aktivnostite
na Sindikatot na UPOZ vo periodot
pome|u V-to i VI-to Sobranie;
6. Predlog-Programski aktivnosti
na Sindikatot na UPOZ za pretstojniot
period;
7. Predlog-Statut
na Sindikatot na UPOZ
8. Razre{uvawe na ~lenovite na Pretsedatelstvoto, pretsedatelot na Sindikatot na UPOZ i Nadzorniot odbor.

9. Izve{taj
na Kandidacionata komisija;
10. Verifikacija na mandatot na ~lenovite na Pretsedatelstvot
11. Izbor na ~lenovi na Nadzorniot
odbor na Sindikatot;
12. Izbor na ~lenovi na Sovet na SSM,
od Sindikatot na UPOZ;
13. Izbor na pretsedatel na Sindikatot na UPOZ;

Brojot na delegati koi gi izbiraa
sindikalnite organizacii e 40 a delegati po funkcija se i 24-te dosega{ni ~lenovi na Pretsedatelstvoto na Sindikatot na UPOZ.
Verifikacionata komisija otkako
gi prebroi polnomo{tvata na delegatite konstatira deka na Sobranieto prisustvuvaat 60 delegati.
Isto taka, Verifikacionata komisija konstatira, soglasno ~len 5 od Delovnikot za rabota, deka na Sobranieto prisustvuvaat pove}e od 51 nasto od delegatite i Sobranieto mo`e da raboti i polnova`no da odlu~uva.

Verifikacionata komisija mu predlaga na Sobranieto da go usvoi ovoj
Izve{taj.

na Kandidacionata komisija
na {estoto sobranie
na Sindikatot na UPOZ

2. Predlog-lista za ~lenovi na
Nadzorniot odbor i nivni zamenici;
3. Predlog-lista za pretsedatel
na Sindikatot na UPOZ.

Kandidacionata komisija vo sostav: Radmila Bojkovska - izvestitel,
Dragan Josevski i @aneta SofrevskaKirov - ~lenovi, soglasno Delovnikot za
rabota, izbornite dokumenti, Odlukata
za izbor na ~lenovi na Nadzorniot odbor i nivni zamenici, kako i Odlukata
za izbor na pretsedatel, izvr{i uvid na
dokumentacijata.
Po sprovedenata postapka, Kandidacionata komisija mu predlaga na Sobranieto da gi prifati predlog-listite
i da se izjasni so glasawe po istite i toa:
1. Predlog-lista za ~lenovi na
Pretsedatelstvoto na Sindikatot na
UPOZ;

Soglasno ~len 54 od Statutot i
Odlukata za brojot i sostavot na Pretsedatelstvoto, Sobranieto treba da izvr{i verifikacija na izbranite ~lenovi vo sindikalnite organizacii, za Pretsedatelstvoto na Sindikatot na UPOZ.
Predlog-listata za ~lenovi na
Nadzorniot odbor ja utvrdi Pretsedatelstvoto na Sindikatot na UPOZ na
sednicata odr`ana na 03.11.2010 godina
i Kandidacionata komisija mu predlaga
na Sobranieto da se izjasni po istata.
Na istata sednica Pretsedatelstvoto utvrdi deka kako mo`en kandidat
za pretsedatel na Sindikatot na UPOZ,
site sindikalni organizacii koi se iz-

jasnija, go predlo`ija Peco Grujovski.
Predlog za drug kandidat nema{e. So toa
Peco Grujovski dobi apsolutna poddr{ka i Kandidacionata komisija mu predlaga na Sobranieto da se izjasni po ovoj
predlog.
Kandidacionata komisija mu predlaga na Sobranieto da go usvoi ovoj
Izve{taj.

IZVE[TAJ
na Verifikacionata komisija
na {estoto sobranie
na Sindikatot na UPOZ
Verifikacionata komisija na {estoto sobranie na Sindikatot na UPOZ vo
sostav: Ilijana Atanasovska-Isajloskaizvestitel, Igor Mi}ev i Tatjana Aleksovska-Sapunxioska - ~lenovi, na Sobranieto mu go podnesuva sledniov Izve{taj:
Soglasno Odlukata za brojot i sostavot na delegati za {estoto sobranie na
Sindikatot na UPOZ, brojot na delegati iznesuva 64.

IZVE[TAJ
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Skopje, 21.12.2010
VERIfIKACIONA KOMISIJA
Ilijana Atanasovska-Isajloska,
izvestitel
Igor Mi}ev, ~len
Tatjana Aleksovska-Sapunxioska, ~len

Skopje, 21.12.2010 godina

KANDIDACIONA KOMISIJA
Radmila Bojkovska, izvestitel
Dragan Josevski, ~len
@aneta Sofrevska-Kirov, ~len

РЕФЕРАТ
на Ванчо Муратовски,
претседател на Синдикатот на работниците од
управата, правосудните органи и здруженијата
на граѓани на Република Македдонија
Почитувани колеги и
колешки, делегати и гости на
Шесттото собрание на Синдикатот на УПОЗ
Ве поздравувам и Ви
благодарам за присуството,
ова мое обраќање ќе го започнам со одговор на прашањето Кои сме ние? – и на мое
огромно задоволство ќе образложам: Синдикатот на УПОЗ
е доброволна самостојна,
демократска, независна и
непартиска организација во
органите на државната управа, локалната самоуправа,
правосудните органи и здруженијата на граѓани и многу
важен сегмент од оваа држава.
А уште поважно е тоа
што истата ја сочинуваат
доблесни членови, работници кои се здружени во оваа
организација заради застапување, претставување, унапредување и заштита на своите економски, социјални
поединечни и колективни
права и интереси.
Директно или индиректно 20 години бев горд
затоа што стоев на челото на
оваа организација и се трудев успешно да ги менаџирам тековните проблеми.
Бевме успешни во решавањето на проблемите кои
беа предизвици за Синдикатот, како во изминатиот период, така и сега, бидејќи сè
уште се бориме со сегашната Влада која врши упад врз
нашето членство.
Постигнувавме успеси
заедно и се справуваме со
проблемите, кои впрочем и

затоа постојат - за да се решаваат.
Како позначајни резултати би ги издвоил:
- Во 1991 на иницијатива на Синдикатот на УПОЗ,
Уставниот суд ја поништи
Одлуката на
Владата со која се укинаа надоместоците за превоз, за исхрана и регрес за
годишен одмор,
- Тридневен штрајк на
вработените во органите на
управата во 1991 каде што
платите беа зголемени за
24,7 %,
- Во 1993 година на барање на Синдикатот на
УПОЗ, останаа 600 работни
места во Министерството за
правда,
- Во 1994 и 1996 беше
стопирана рационализацијата од 10%,
- По тринеделен штрајк
во 1997 платите на вработените во правосудните органи
без зголемени за 18 %,
- Во 1999 уште еден успешен штрајк на приватните превозници,
- Во 2000 година на иницијатива на Синдикатот на
УПОЗ, Уставниот суд го поништи Законот за предвремено пензионирање и 6000
работници се вратија на
своите работни места
- Во 2000 година беше
организиран штрајк на правосудните органи кој траеше 80 дена и синдикатот им
исплати плати на работниците во износ од 2.981.054
денари(50.000 евра)

- Во 2001 се вратени
650 работници во органите
на управата и беа зголемени
платите во просек на 20 %,
- Во 2004 година помеѓу Синдикатот и Владата
беше направена декомпресија на платите на државните службеници и беа зголемени за 42 %,
- Од 2002 до 2006 по
пат на преговори и судски
застапувања над 1000 работници ги задржаа своите работни места,
- Штрајк во правосудните органи 2008 година
каде што имаше зголемување на платите за 20%,
- Во 2007 и 2008 под
притисок владата беше принудена да исплати зголемување на платите за 10% во
администрацијата,
- Внесување на минат
труд и како резлутат на тоа
имаше зголенување на платите за околу 20%
- Во 2010 година во
Фондот за здарвство имаше
зголемување на платите за 10%.
За се ова можеме да се
пофалиме.

Исто така од формирање на Солидарниот фонд во
1997 година до сега доделена е неповратна финансиска
помош на над 900 членови
на Синдикатот на УПОЗ и
исплатени се над 7 милиони
денари, како и парични средства во вид на безкаматни
позајмици на над 600 членови, односно 7,5 милиони денари.
Мојот ортодоксен став
во однос на решавањето на
проблемите и редењето на успеси како на животно така и
на професионално поле се надевам позитивно се одрази
на целокупната организација, чии основни принципи се:
- самостојност
и независност
- масовност
- солидарност
- транспарентност
во работењето и
- автономност во
однос на власта и
политичките партии.
Сето ова на УПОЗ му
донесе пред се желба за борBilten
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ба како и одредени бенефиции и привилегии. Основните
насоки на дејствување беа
насочени кон остварување на
економските и социјалните
права односно правата кои
произлегуваат од колективните договори, платите, надоместоците, правната помош
и застапување пред судските
органи.
Кога станува збор за Закон, а посебно за Закон за работни односи секогаш Синдикатот е подготвен да преговарa, но и да се бори.
Но и покрај подготвеноста, Владата покажуваше незаинтересираност, не прифаќаше ниеден предлог текст
што го нудеше ССМ и синдикатите. Синдикатот беше
игнориран од страна на сегашната Влада и Министерството за правда. Беше прифатен КСС како репрезентативен партнер, односно Владата си одбра Синдикат по
своја мерка.
Така во почетокот на
2008 година Владата на РМ
потпиша Општ колективен
договор во јавниот сектор со
КСС, и со тоа го оневозможи
Синдикатот на УПОЗ да го
оствари правото на колективен договор. Со тоа најмногу
изгубија членовите на синдикатите бидејќи не беше зголемено ниту едно право, некои
беа намалени како надоместоците за превоз и исхрана.
Но драги колеги, Синдикатот на УПОЗ не се откажа од таквото барање и во април 2008 година по ова прашање се изјасни Уставниот
суд, кој децидно ги потврди
барањата на УПОЗ.
После ова следеше промената на работното време,
која беше скоро неприфатлива за вработените во јавната
и државната администрација. Синдинатот реагираше,
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Владата беше глува и не ги
прифати неговите забелешки
и обрзложенија. Како резултат на тоа членовите го покажаа своето незадоволство и
се донесе Одлука за протест,
кој и покрај тоа што не беше
за пофалба, беше добра поука за неговите следни активности, ако нешто сакаме да
се оствари потребна е искреност, единство и доследност.
Уште една новина која
привлече внимание беше воведување на системот на бруто плата. Синдикатот бараше
одлагање но Владата со својата упорност ја истера работата до крај.
И секако уште во првите месеци се појавија проблеми, со што уште еднаш се докажа дека Синдикатот беше
во право, кога бараше подолг
термин за надминување на
недоречностите во Законот за
бруто плата. Цврстата одредба дека надоместоците за превоз и исхрана треба да се пре-

сметуваат во бруто платите е
огромна придобивка за нас.
Во изминатиот период
уште едно нездоволство беше
искажано и тоа со штрајк во
правосудните органи. Поради ниските плати во правосудните органи и сите лажни ветувања за подобро утре од
актуелниот министер за правда, Синдикатот и неговите
членови го изгубија трпението и се организираше тридневен штрајк кој беше одлично
организиран, Штрајкувачите
ги поднесоа сите притисоци
од Власта, но останаа лажните ветувања и познатата стратегија на игнорирање на проблемот. Решението се гледаше во донесување на Законот
за судска служба, кој пак беше само уште еден изговор.
Штрајкот продолжи, и донесе добри резултати, имаше
зголемување на платите од
5% до 20%. Потоа вниманието се насочи кон Законот за
судска служба каде што беа

прифатени предлозите од
Синдикатот, што беше успех
за него, како и зголемувањето на платите на државните и
јавните службеници во наредните три години по 10%.
Активностите продолжуваа, а во 2006 година, сега
актуелната Владата на почетокот од својот мандат, отпочна некаков дијалог со синдикатот, но како одминуваше
времето, така тој се сведуваше на обична формалност.
Владата разговараше
само за оние прашања за кои
таа сметаше дека треба да разговара а иницијативите на
синдикатот завршуваа во некоја фиока. Од овие причини
колективното договарање не
успеа да прогресира и покрај
напорите на Синдикатотот да
го поттикне социјалниот дијалог и процесот на колективно договарање, не можеме да
бидеме задоволни од бројот
на потпишани договори особено на ниво на работодавач.

Но со веќе докажаната
и потврдена упорност на
Синдикатот, сепак успеавме
да потпишеме и нови колективни договори. Нови
колективни договори беа
потпишани во Сојузот на
возачи на Македонија,
Стопанската комора на
Македонија, Агенцијата за
катастар и недвижности,
Службен весник на РМ и
Управата за јавни приходи а
во тек на подготовка и
потпишување се уште два во Министерството за зeмјоделство, шумарство и водостопанство и Општината
Гостивар кој беше потпишан минатиот месец.
Веќе знаеме дека со
години наназад е карактеристична појавата на непостоење на вистински дијалог
помеѓу Синдикатот и Владата. Една од основните цели на синдикатот е да успее
во надминувањето на овој
проблем. Но нерешавање на
проблемите на членовите на
Синдикатот, формална комуникација без конструктивен план за подобрување на
односите од страна на Владата, ни остава впечаток дека државниот врв е преокупиран само со себе. Затоа

одговорот за непостоењето
на дијалогот треба да се бара
кај другата страна (Владата).
Наспроти ова, она што
е позитивно за Синдикатот е
тоа што тој не подпадна под
партиски влијанија, активност кој беше карактеристична за 2008 година па се до
оваа година, со тенденција
дека истата ќе продолжи и
нема да се потклекне на партиските влијанија и притисоци.
Нема да дозволиме неправда да влезе во палатата
на правдата, моќно мото под
кое беше организиран и
протестот на судските службеници.
Не би сакал повеќе да
се задржувам на имање –немање социјален дијалог со
Владата. Синдикатот е доволно „голем“ и без Владата. Впрочем тое е и неговата
улога, да опстои во секакви
социо-економски и политички услови во една држава,
но во европски ориентираните и демократски определените земји сепак тој однос Синдикат-Влада е на
едно позитвно и коректно
ниво, во интерес на сите.
Затоа и го потенцираме толку, затоа и сакаме тој однос
да се подобри.

Синдикатот на УПОЗ е
рамноправен член на ПСИ и
ЕПСУ, како и рамноправен
член на ССМ. Меѓународната соработка за УПОЗ одсекогаш претставувала значаен дел од програмските активности. Ние досега сме
задоволни од таа меѓународна соработка, затоа велам
и понатаму да се интензивира истата, затоа што таа е
отворена врата за соработка
и контакт со повеќето модерни синдикати и тоа заради размена на искуства, отвoрање на нови видици, стекнување на знаења од видот
како е таму и како треба да
биде кај нас. А и секој синдикален пријател е пријател
повеќе за нас. Најнакрај ако
сами не се промовираме во
светот, Владата сигурно нема да го направи тоа.
Таа нема да каже дека
има силен и независен синдикат, ниту пак дека сме во
постојана борба за одржување на еден вистински социјален дијалог преку кој се
решаваат сите позначајни
прашања од економската и
социјалната сфера. Барем
така треба да биде и така се
однесуваат синдикатите низ
светот, денес во 21- век.
Само таков однос може да ги даде очекуваните
резултати, зашто во светот
други принципи на решавање на социјалните конфликти не постојат.
Во изминатиов период
се надевам ќе се согласите
со мене, имаме постигнато
многу.
Но, „воопшто не е синдикално“ ако кажеме дека
сме го достигнале максимумот и ако се задоволиме со
истото. Значи, ние членовите на УПОЗ никогаш нема
да го изразиме нашето задоволство со минималната добивка иако сме го постигнале максимумот во дадено

време и дадени услови. Не,
нашето мото е постојана борба и поместување на крајните граници на успесите.
Ние знаеме да се радуваме на успесите, значи на
постигнатото, но секогаш ќе
тежнееме кон повеќе.
Оваа организација, обележана со синдикалниот
дух, по долгогодишно професионално и синдикално
искуство мора да биде и да
остане како пример за синдикална организација.
Внесуваме иновации,
бевме предвесници за многу
новитети во однос на правата на работниците, се боревме за права на истите и генерално за подобар и поквалитетен живот.
И успевавме, Не се залажувавме дека со еден
штрајк, ќе успееме да издејствуваме нешто, не, штрајкот сам за себе си има свое
обележје во една држава, а
ниако не е обид за добивање
на инстант решенија на проблемот. Барем досега тоа не
се случило.Да се штрајкува,
да, но да се штрајкува со цел,
синдикално, работнички, организрано и постојано, впрочем тоа е и наша работа. Затоа несакам да зборувам за
лошите потези на новиот
претседател на ССМ, тоа е
негова работа.
Сакам да зборувам за
правилните потези на оваа
гранка од Синдикатот, за
УПОЗ и за она што таа планира во иднина да го направи. Приоритетно прашање
за сите треба да ни биде синдикалната организација.
Иако можеме да бидеме релативно задоволни од
организациската поставеност и функционирање на
Синдикатот на УПОЗ во целина, сепак мораме уште
многу да работиме и да ја
зацврстиме организацијата
и да ја направиме помоќна,
поефикасна и помногубројBilten
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на. Доколку ги остваруваме
нашите планови и програми, доколку ги заштитуваме економските и социјалните права на членството,
го унапредиме колективното договарање, воспоставиме социјално партнерство
по европски стандарди и
сигурност за работните
места, тогаш навистина ќе
имаме и нови членови. И
само да додадам, уште еден
мал сегмент, сето тоа ќе се
оствари доколку јавноста
биде транспарентно информирана за нашата работа.
Значи нека се знае како
работи УПОЗ, нека се знае
точно како функционираме
и што правиме. Впрочем
Ние и се движиме во во тој
правец, веќе делуваме така
и истото го реализиравме УПОЗ е една од првите
организации на Синдикатот
која има своја веб страница.
На оваа веб страница
точно може да се прочита
нашиот план и програма,
нашите цели и залагања, и
секако нашите остварувања. Сите заинтересирани
имаат лесно достапни информации.
Оваа година УПОЗ
има две значајни улоги,
едната е онаа која секоја
година во секое мое обраќање ја потенцирам, сите
членови активно да се вклучиме во сите активности
кои ни претстојат и да бидеме активни креатори во
обликувањето на што поправедна социјална држава
во која ќе можеме непречено да ја остваруваме и заштитуваме својата позиција
во општеството. Другата
улога е малку поделикатна
односно треба да бидеме
активни креатори на сопствената судбина внатре во
рамките на синдикатот.

- Организациско и кадровски зајакнување на ССМ
како стожер во преземањето на мерки и активности од
заеднички интерес за членството
- Јакнење на сите облици на делување кои ќе одговараат на потребите на
синдикалното организирање,
- Поттикнување на
дружење низ разни стручни, културни спортски и други полиња,
- Соработка со соодветните синдикати од странство
- Прифаќање на меѓународните конвенции за
синдиканите права и слободи и заштитата на истите.
Се надевам дека не
пропуштив ништо, а и ако е
така Вие, драги колеги и
колешки, членови на Синдикатот го знаете сето тоа
за кое говорев, и сигурен сум
дека ќе се залагате за целосно реализрање на истите.
Неможеме да затвориме очи пред овогодишните
случувања и промената на
функцијата претседател на
ССМ.
Самата промена како
промена и не е толку страшна, можеби е и нешто неминовно, но секако не на
начинот кој го знаеме и секако не ако знаеме колку
таа промена потекнува од
владата, а колку од синдикатите. Значи УПОЗ треба
достоинствено и во доменот на своите ингиренции
да издејствува да остане неизманипулиран, горд и доблесен синдикат, за пример
на другите синдикати.
Со вас драги мои колеги и колешки, членови на
овој синдикат, сигурен сум
дека ќе успееме зеднички
да си го задржиме заслуж-

ното место во синдикатот.
Имено некои промени
следат и тука, во однос на
нашите активности, а тоа се:
- Заштита за сите права на работниците (унапредување, остварување на
слобода на синдикално дејствување, услови и заштита
при работа, праведно вреднување на трудот, доделување на финансиска помош
со доделување на материјална помош и позајмици),
- Посилна преговарачка улога на Синдикатот
спрема работодавачот,
- Синдикално оспособување на членството, особено на синдикалните претставници преку семинари
и советувања за прописите,
- Зголемување на членството,

Ми беше чест и задоволство и гордост да бидам
претседател на УПОЗ.
Ви благодарам за вниманието и за долгогодишната меѓусебна соработка.
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