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интернаЦионаЛа 

Химна на раБотниЦите

I.

Во БорБа, Вие роБЈе земни
еЈ роБЈе гЛадни и Без гЛас!
на сегде разум нека грми

Бие денес заден Час

II.

сета гниЛост В гроБЈе нека падне
нека стане секоЈ роБ,

ноВ сВет Ќе никне од нас сами,
ти Што си ниШто Биди сЀ!

III.

БоЈ се Бие Во сВетот
смеЛ и теЖок заден БоЈ,

интернаЦионаЛа
да Биде сиот род!

Ежен Поатје
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предгоВор

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и
здруженија на граѓани на Република Македонија од 1991 година за-
почна да дејствува како независна, самостојна организација, како
правен следбеник на Републичкиот одбор на Синдикатот на работни -
ците од управата, правосудството и финансиските организации и за-
едно со другите грански синдика ти претставува конститутивен дел
на Сојузот на синдикатите на Македонија. 

Целта на Монографијата за Синдикатот на УПОЗ е да се иденти -
фику ваат клучните активности и ангажирања и да се даде заокружен
приказ на неговите резултати и успеси во текот на 30-го диш ниот пе-
риод од формирањето, кои се однесуваат на остварувањето, зашти-
тата и унапредувањето на правата и интересите на своето членство
и подобрување на нивниот животен стандард. Заради поголема пре-
гледност, трудот е поделен во осум основни целини во кои се содр жа -
ни теми кои беа и остануваат преокупација во деј ству вањето на овој
Синдикат. 

Исправен пред бројни предизвици и премрежија, наметнати од
опште ствените и економските реформи кои настанаа во Република
Македонија со транзициските процеси, Синдикатот на УПОЗ се зала-
гаше приоритетна вредност да биде: остварувањето и зашти тата на
човековите права и слобо ди, воспоставување демократски стандар -
ди и правна сигурност на работни ците и граѓаните. За општество во
кое Синдикатот ќе се почитува како социјален партнер во секоја еко-
номска и социјална проекција од интерес за ра ботни ците и ќе се по-
стигнува висок степен на усогласеност на национално то, со законодав-
 ството на Европската Унија. Синдикатот на УПОЗ ја поддржуваше и ја
поддржува секоја стратегија за реформи која ќе биде правична и
транспарентна и во функција на изградба на про фесионална, ефика -
сна, деполитизирана државна и судска админи страција, која ќе се те-
мели врз основното начело за владеење на правото. 

Во изминатиот период приоритет беше потребата од осовреме-
нување и изградба на Синдикатот на УПОЗ во силна и моќна работни -
чка организаци ја, самостојна и независна, масовна, солидарна, авто-
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номна во однос на власта и политичките партии. Неминов ни беа, и се
направија промени и во организациска смисла и во на чинот, методите
и принципите на дејствување Така структуриран и организиран, Син-
дикатот на УПОЗ го обедини членството – вработените во управата,
правосудните органи и здруженија на гра ѓани, за подобрување и за-
штита на нивните права и интереси гарантира ни со Уставот, законите
и колективните договори. Синдикатот на УПОЗ се изгради како мо-
дерна демократска работничка организација која во остварувањето
на своите цели и задачи ги користи сите легитимни демократски сред -
ства, преферирајќи го социјалниот дијалог и мирното и спогодбено ре -
шавање на настанатите спорови од работниот однос на своето член-
 ство.

Искрено се надевам дека Монографијата ќе побуди широк ин-
терес и ќе претставува поттик за натамошно активирање на члено-
вите на Синдикатот на УПОЗ, за јакнење на сплотеноста и постигну-
вање успеси за унапреду вање на нивната економско-социјална и ра-
ботно-правна положба. Младите работнички и работници и натаму
да бидат мотивирани синдикално да се организираат и здру жуваат
во Синдикатот на УПОЗ и да партиципираат во сите процеси за своите
права од работа, согласно меѓународните трудови стандарди.

Исто така, оваа Монографија ќе претставува еден потсетник и
регистар на синдикалните активности во изминатите 30 години со
цел да бидат запи шани и да се памтат почетоците на формирањето на
Синдикатот и неговиот развој до денес.

Искажувам благодарност на: подготвувачот на Монографијата,
рецензентите, вработените во Стручната служба на Синдикатот на
УПОЗ и на други те соработници, за посветеноста трудот да биде по-
ткрепен со факти и наменет за синдикалното членство и пошироката
читателска публика. 

Синдикатот на УПОЗ останува доследен на стратешката опре-
делба да ја остварува својата основна статутарна цел и задачи, синди -
калното членство и сите работници достоинствено да живеат од сво -
јот труд во демократска, правна и социјална држава – Република Се-
верна Македонија.

Пецо Грујовски 
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FOREWORD

The Trade Union of the workers from the administration, judiciary
and Citizens’ associations of the Republic of Macedonia began to act as
an independent, self-governing organization in 1991, as a legal successor
of the Republic Board of the Trade union of the workers from the admin-
istration, judiciary and financial organizations and together with other
branch unions is a constituent part of the Federation of Trade Unions of
Macedonia.

The purpose of this Monograph for the UPOZ Trade Union is to
identify the key activities and engagements and to give a complete
overview of the results and successes of the UPOZ Trade Union during
the 30-year period of its establishment, which refer to the realization,
protection and promotion of the rights and interests of its members and
the improvement of their standard of living. The monograph is divided
into eight basic units that contain topics that were and remain a preoc-
cupation in the activities of this union.

Faced with numerous challenges and hardships, imposed by the so-
cial and economic reforms that occurred in the Republic of Macedonia
with the transitional processes, the UPOZ Trade Union advocated that
the realization and protection of human rights and freedoms, establish-
ing democratic standards and legal security of workers and citizens must
be priority values for a society in which the Trade Union will be respected
as a social partner in every economic and social projection of interest to
workers and will achieve a high degree of national compliance with the
legislation of the European Union. The UPOZ trade union has supported
and continues to support any reform strategy that will be fair and trans-
parent and aimed at building a professional, efficient, depoliticized state
and judicial administration, based on the basic rule of law.

The priority in the past was to modernize and build the Union of
UPOZ in to a powerful and independent workers’ organization, au-
tonomous in relation to the government and political parties with big
membership, based on the principle of solidarity. Inevitable changes were
made both in organizational terms and in the methods and principles of
action. This structure and organization enabled the Trade Union of UPOZ
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to unite the membership - employees in the administration, judiciary and
citizens’ associations, to improve and protect their rights and interests
guaranteed by the Constitution, laws and collective agreements. The
union of UPOZ was built as a modern democratic workers’ organization
that uses all legitimate democratic means in achieving its goals and
tasks, preferring social dialogue and peaceful and amicable settlement
of labor disputes of its membership.

I sincerely hope that the Monograph will arouse wide interest and
will be an incentive for further activation of the members of the Trade
Union of UPOZ, for further strengthening the cohesion and achieving
success for the promotion of their economic-social and labor-legal posi-
tion. Young workers should continue to be motivated to organize and
unite in the Union of UPOZ and to participate in all processes for their
rights to work, in accordance with international labor standards.

Also, this Monograph will be a reminder and register of trade union
activities in the past 30 years in order to record and remember the be-
ginnings of the formation of the Trade Union and its development to date.

I express my gratitude to: the author of the Monograph, the review-
ers, the employees of the Professional Service of the Trade Union of
UPOZ and other collaborators, for the commitment of the work to be
supported by facts and intended for the union membership and the
wider readership.

The trade union of UPOZ remains consistent with the strategic
commitment to achieve its basic statutory goal and tasks, the union
membership and all workers to live with dignity from their work in a dem-
ocratic, legal and social state - Republic of North Macedonia.

Peco Grujovski
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1. организирање и функЦионирање 
на синдикатот на упоз Во 
опШтестВено-поЛитиЧките окоЛности 
и настани

1.1. синдикални права и слободи 

Синдикатот е организација на работниците која се бори за заш -
ти та и унапредување на нивните права и интереси од работен од нос.
Со остварува ње на своето неотуѓиво право на работа заради задово-
лување на своите лич ни животни потреби, покрај другите права, ра-
ботниците имаат право на не пречено синдикално органи зирање, сло-
бодно пристапување и дејствување во синдикат.

Уште од самите почетоци, во првата половина на XIX век, суштина -
та на постоењето на синдикатите не се менувала – да го застапува ат
трудот, неза висно кои работници ги организира, каде и на кое ниво на
организира ност: дали во претпријатие или устано ва, на локално, гран-
ско, или на нацио нално ниво. Синдикатите се за еднаков третман на вра -
бо тените во однос на плаќа њето на трудот и уживање то на другите пра-
ва од трудот, без никаква подел ба и дискриминација по раз ни основи. 

Во Универзалната декларација за човековите права (член 23),
усво ена и прокламирана од Генералното собрание на Обединетите
на ции со Резолу ција 217А(III), на 10 декември 1948 година, покрај дру-
гите основни човекови права, е утврдено дека: „Секој има пра во да
основа и да се зачленува во син дикати заради заштита на неговите
ин тереси“.

Во конвенциите 87 и 98 на Меѓународната организација на тру -
дот е утвр дено дека: „Работниците, без било каква разлика, имаат пра -
во да осно ваат и да се зачленат во синдикат по сопствен избор“.

Во Уставот на Република Северна Македонија (член 37) е утвр де -
но: „Заради остварување на своите економски и социјални пра ва, гра-
ѓаните имаат право да основаат синдикати. Синдикатите можат да осно-
ваат свои сојузи и да членуваат во меѓународни синдикални органи-
зации. Со закон може да се ограничат условите за остварување на пра -
вото на синдикално организирање во вооружените сили, полицијата
и органите на управата.“
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Во Законот за работните односи (член 184) е утврдено: „Синди-
катот е самостојна, демократска и независна организација на ра бот -
ниците во која доброволно се здружуваат заради застапување, прет-
 ставување, унапредување и заштита на своите економски, социјални
и други поединечни и колективни интереси“.

1.2. синдикатите на историската сцена 

Од самата појава, синдикатот вековно се стреми да изнаоѓа со -
од ветни начини за остварување на интересите на вработените – чле-
новите на синдикатите, да се бори користејќи разни методи и меха-
ни зми. И покрај многуте општествено-политички турбуленции низ ис-
торијата на државите, многуте промени во организирањето и дејству-
вањето на самите синдикати, многуте притисоци и разни влијанија од
страна на работодавачите и власта, синдикатот секогаш бил најмасов -
ната организација, со најмногубројно член ство.

Кон крајот на минатиот век, растот на моќта на мултинационал ни -
те ком пании, глобализацијата на светската економија („Мисли глобал -
но, припаѓај регионално, дејствувај локално“) и општестве но-поли тич-
ката транзиција што ги зафати, речиси, сите социјалистички земји во
Европа, особено земјите-аспиранти за влез во Европската Унија, нега-
тивно се рефлектираа врз пози цијата на трудот и ја зајакнаа потребата
од борба на синдикатите за заштита на своето членство и работниците
воопшто. Работниците и нивните синдикати се соочија со огромни про-
блеми. Работодавачите во трката за профит: го намалуваа бројот на вра -
ботените; платите беа ниски и нередовни; се суспенди раа или намалу-
ваа стекнатите права од работен однос; се ограничува ше или забрану -
ваше правото на работниците на синдикално организирање и здружу -
вање, итн. Во голем број земји владите го забрануваа синди кално то
организирање на вработените во јавните служби и покрај јасни от став
на Меѓународната организација на трудот (МОТ/ILO) дека само на вра -
ботените во полицијата и оружените сили може, донекаде, да им се
ограничи ова пра во, но не и да им се забрани.

Во такви околности, неминовно беше синдикатите во светот да
започнат да креираат глобален синдикален одговор и особено по 90-
тите години на минатиот век сè поорганизирано и масовно да вршат
притисок врз капи талот и властите, со основна задача: да ги штитат
ин тересите на работници те, за подобри услови за рабо та, подобра за-
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работувачка, колективно да преговараат, за подобар животен стан-
дард. Да се почитува правото на слобод но синдикал но организирање
и дејствување, што е дел од основните човеко ви права гарантирани
со највисоките правни документи било на меѓународен, било на нацио -
нален план во развиените современи демократски општества.

Синдикалното движење во земјите од регионот и пошироко, во
тран зи цискиот период доби нова димензија во настојувањето синдика -
тот да биде што поуспешен во остварувањето на својата улога. На сце -
на стапи синдикалниот плурализам како еден од чекорите за успешен
синдикат, но оста на отворено прашањето: кој начин на организирање
на синдикатите е нај ефектен и кој метод на дејствување дава најмногу
позитивни резултати? Ова прашање е анализирано и по него е распра-
вано на повеќе конференции и фо руми и се изнесувани констатации
дека и натаму останува потребата за постојана модернизација и ре-
форми на синдикатите, како и да се започне процес на омасовување
на синдикатите како еден од основните предуслови за нивната моќ.

Во 1990 година, започна распаѓањето на Социјалистичка Феде -
ративна Република Југославија и одделување на тогашните шест ре -
публики и осамо стојување како посебни држави. На 8 септември 1991
се одржа Референдум за самостојна и суверена Македонија. На 17
ноември 1991 година се усвои новиот Устав и Република Македонија
стана независна и суверена држава. 

1.3. плуралистичка демократија 
во република северна македонија

Синдикатот на УПОЗ во Статутот (член 1) е дефиниран како не-
зависна и непартиска организација на вработените во дејностите што
ги опфаќа, што упатува на тоа дека се дистанцира од директното
вклучување во политичките процеси и соработка со политичките пар-
тии. Но, кога се работи за прашања кои се од непосреден интерес за
работниците и нивната вкупна позиција, за Синдикатот е важно да ги
изнесува своите ставови и да остварува комуникаци ја со сите субјек-
ти во парламентарната демократија и да го остварува легитимното
право да влијае во одлучувањето во власта.

На предвремените Парламентарни избори во 2008 година (одр-
жани на 01.06.2008 година), Синдикатот на УПОЗ учествуваше со
свои независни кандидати во Изборната единица 1. Носител на Кан-
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дидатската листа беше Пецо Грујовски, тогаш генерален секретар на
Синдикатот на УПОЗ, а ја сочи нуваа 20 синдикални активисти. На кан-
дидатурата ѝ претходеше собирање на 1.000 потписи на граѓани.
Оваа активност беше завршена во рекорден рок од само една недела.
Претседателството на Синдикатот на УПОЗ даде поддршка на пре-
дизборните активности на синдикалните кандидати за пратеници во
Парламентот на РМ, со цел да се оствари намерата за поавтентич но
и понепосредно влијание за работничките права во највисоката за-
конодавна институција во државата, особено во врска со предлага-
њето на закони кои се од интерес за синдикалното членство и поширо-
ко за работниците во Република Ма кедонија. Членовите на синдика-
тот за првпат имаа можност да гласаат за свои претставници во Пар-
ламентот во услови кога не беа задоволни од политиките и владeе ње -
то на политичките партии. Изборните резултати на независните син-
дикални кандидати на Парламентарните избори во 2008 година во
Република Македонија не беа на очекуваното ниво, што е резултат
на силното парти ско влијание, но и на отсуството на единство, пред сè
на синдикатите во ССМ, да поддржат свои претставници. Меѓутоа,
овој потег беше поздравен од поширокото членство и беше поттик за
учество на синдикалци во некои од наредните парламентарни избори.

За учеството на предвремените Парламентарни избори во 2011
година (одржани за 5 јуни 2011 година) Претседателството на УПОЗ
расправаше (на седницата од 05.05.2011 година) и зазеде став дека не
треба да остане надвор од политичките процеси, но и не треба да се
врзува за ниту една по литичка партија, како и да не влијае врз член-
ството да гласа за било која опција. Политичката неутралност не зна чи
дека Синдикатот ќе биде нем набљудувач на изборниот процес, туку
ќе ги презентира пред партиите барања та на членството кои се од несу -
ваат на: подобрување на правата од работниот однос, услови те за ра-
бота, плати за достоинствен живот и друго.

Пред одржувањето на Парламентарните избори година (одржа -
ни на 15 јули 2020 година) Синдикатот на УПОЗ писмено се обрати и
побара од надлежните институции: да обезбедат соод ветни услови
за заштита од ви русот Ковид-19 за членовите на избирачките одбори
и комисии. Админи стративните работници кои по случаен избор беа
членови на избирачките одбори и комисии и кои согласно Законот за
административните службени ци беа долж ни да учествуваат во спро-
ведување на изборната постапка, да има ат право на исплата на 100%
од боледувањето доколку се заразат од ви русот Ковид-19 во текот
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на извршувањето на задачата и да им се исплатат по големи награди
заради високиот ризик од зараза и наредниот ден по изборите да би -
дат ослободени од работните обврски.

1.4. реформи во јавната администрација – силен предизвик 
за синдикатот на упоз

Во периодот на воспоставувањето нови пазарни и сопственички
односи во Република Македонија по нејзиното осамостоју ва ње во
1991 годи на, започнаа и реформите во јавната адми ни страција. Вре-
мето во кое започнаа реформите беше драматично, немаше економ-
ски предуслови, тие не соодветствуваа на можностите на државата
и беа дел од кредитните линии и програмите за заем на ММФ и Свет-
ската банка. Реформските мерки на по четокот се носеа без да се вклу -
чат социјалните партнери и да се постигне нужниот консензус, што
предизвика жестоки реакции од страна на членството на Синдикатот
на УПОЗ и одржување на јавни протести, предупреду вачки и гене-
рални штрајкови.

За спроведување на севкупното преструктуирање неизбежна
беше изградбата на ефикасна јавна администрација. За таа цел, тре-
баше да се исполнат основните правни претпоставки на консти ту ира -
ње на извршната власт во државата. Во 1990 година се доне се Зако -
нот за Владата на РМ и За конот за органите на управата.1 Овие закони
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1 Закон за органите на управата: „Службен весник на РМ“, број: 40/90; 63/94; 63/98

синдикатот на упоз писмено се обраќаше и до политичките партии
кои учествуваа на парламентарните избори со барања за унапреду -
вање на правата од работен однос на вработените во администра-
цијата и правосудството. Во 2016 година, синдикатот на упоз се
обрати до сите политички партии – учесници во тој изборен циклус,
а поканата ја прифати само допол нителниот заменик-министер во
миоа. поканата на синдикатот на упоз до политичките партии за
одржување на работни средби пред парламентарните избори 2020
година, ја прифатија двете најголеми политички партии, Вмро-
дпмне и сдсм. претставниците на овие партии ги презентираа
своите програми кои се однесуваат на: зачувување на работните
места; унапредувањето; повисоки плати; подобри усло ви за работа;
професионална и деполитизирана администрација.



претрпеа соодветни измени со носењето на новиот Устав на РМ од
1991 година, со кој се воведоа целосно нови правни концепти (наче-
лото на поделба на власта и начелото на локална само управа).

Во 1999 година, Владата на РМ донесе Стратегија за реформа на
јавна та администрација, во функција на нејзин коренит пресврт во мо -
дерна и професионална администрација, која ќе се темели врз основ-
ното начело – владеење на правото, и ќе биде ефикасен сервис на
граѓаните и стопанските субјекти и дел од активностите на европска -
та интеграција. Стратегијата требаше да се имплементира за една го-
дина и содржеше специфични проекти (развој на вла дини услуги,
програма за намалување на бројот на вработени те, ре форми во суд-
ството, финансиски анализи, итн.).

Во овој период, за да се создаде: професионална, деполитизи-
рана, ефикасна и граѓански ориентирана јавна администрација, беа
донесени повеќе закони кои се однесуваа на: системот за јавните фи-
нансии; локалната самоуправа; територијалната поделба на Републи -
ка Македонија и определување на подрачјата на едини ците на локал -
ната самоуправа; локалните избори; јавните прет при јатија; народни -
от правобранител; државната ревизија; референдум и други облици
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синдикат на упоз сметаше дека во услови на крупни опште-
ствени системски промени во државата, реформите во јавната
администрација се не миновен процес, но во сите фази на рефор-
мите укажу ваше на потребата за доследност и правичност во
нивното спроведување. Бараше реформите да не бидат на штета
и скратување на правата на вработените, туку да се обезбеди си-
гурност на работни от однос и тие да бидат мотивирани во награ-
дувањето на нивниот труд. не може да се прифатат реформи
кои значат само отпушта ње од работа на вработените, туку тре -
ба да се обезбеди социјална сигурност за секој вработен за кој
ќе престане потребата со рефор мите, со ново вработување или
префрлување од еден во друг ор ган, односно со преземање со
спо годба од друг работодавач. исто така, синдикатот ѝ пора чу -
ва ше на власта дека реформите треба да ги спроведува транс-
парентно и да не ја минимизира неговата улога во овие процеси
– во државата не смее да помине проект кој се однесува на пра-
вата и интересите на вработените без да биде вклучен и консул-
тиран синдикатот.



на непосредно изјаснување на граѓаните; здруженијата на граѓани и
фондации; јавни набавки; организацијата и работата на органите на
државна управа, и др. Во функција на спрове дување на реформите во
јавната администрација, и во тие рам ки на државната и судската адми -
нистрација, беа донесени и пове ќе закони кои го регулира работно-
правниот статус на вработе ните во овој сектор.2

Во рамките на реформите во јавната администрација, Владата
на РМ спроведе рационализација во органите на управата и заклучно
со 31.1.2004 година предвиде да го намали бројот на вработените за
4%, (2.126 вработени), преку прогласување технолошки вишок. Син-
дикатот на УПОЗ се спротивстави на ова и бараше Вла дата на РМ да
изврши претходна анализа, статистички согледувања и сондажа за
тоа каде, во колкав број и врз кои крите риуми е предвидено да се
врши рационализацијата. Исто така, бараше ра ционализацијата да се
спроведува според претходно донесена програма, а не со заклучоци
на Владата на РМ условени и по дирек тива на меѓународ ните инсти-
туции, вработените да се третираат само како обичен број. 

Прекин на работниот однос со отказ по потреби на службата.
Ова беше едно од решенијата во Законот за измени и дополнувања
на Законот за работните односи од 2001.3 Овие измени на ЗРО доне-
соа големи проблеми во државната управа. Врз таа основа, на околу
4.500 работници им престана работниот однос, од кои 2.300 работ-
ници го остварија правото на пензиони рање. 
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истата 2001 година, на иницијатива на синдикатот на упоз и
гран ски те синдикати во ссм, уставниот суд на република маке-
донија донесе одлука4 со која ги укина оспорените членови од
законот за измени и дополнувања на зро, оценувајќи дека се
нарушува принципот на правната сигурност на работниците на
кои им престанува работниот однос по потреби на службата.

2 За реформските закони во јавната администрација, повеќе во делот од оваа Моногра -
фија кој се однесува на работното законодавство 
3 Закон за изменување и дополнување на ЗРО: „Службен весник на РМ“, бр. 3/01
4 Одлука на Уставниот суд на РМ (У.број: 10/2001-0-0) за укинување на членовите од
Законот за измени и дополнувања на ЗРО од 2001, за прекин на работниот однос со
отказ по потреби на службата.



Стратегија за реформа на јавната администрација во РМ (2010-
2015 година), ја усвои Владата на РМ со цел надградба и доуредува ње
на законската и административната рамка, примена на концептите и
стандардите на ЕУ и подобрување на општиот административен ка -
па цитет – поефикасна, попрофесионална и одговорна администра -
ци ја, подготвена целосно да се посвети на остварувањето на поставе -
ните задачи. Реформата беше важен предуслов за интеграција во ЕУ
и другите евроатлантски интегративни процеси, за што беше потреб -
но да се донесува и спроведува квалитетно домаш но законодавство
сообразно на законодавството на ЕУ (acquis communautaire), што ќе
претставуваше клучен предуслов за идното членство на Република
Македонија во Европска унија. 

Законската рамка на реформата во јавната администрација во овој
период беше заокружена со новите закони: Законот за општа управна
постап ка, Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за адми -
нистративни службеници, кои откако целосно се имплементираа во
пракса, доведоа до значително зголемување на ефикасноста на јавна -
та администрација во корист на јавниот интерес.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за органи -
за ција и работа на органите на државната управа5 од 2010 година се
формира Министерството за информатичко општество и администр а -
ција (МИОА) и тоа доби проширена надлежност – реформа на јавна та
администрација, и покрај тоа што „реформа per se е процес што тече и
завршува, па оттаму не може да биде трајна надлежност на едно ми -
нистерство“.6 Агенцијата за др жавни службеници се преименува во
Агенција за администрација, со значително намалување на нејзините
ингеренции. Во 2011 година беа најавени нови решенија околу прие-
мот и отпуштањето на јавните и државните службеници и полагањето
на психолошки тестови и тестови за интегритет. 

Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022, со
Акциски план. Реформите во јавната администрација се актуелни и во
поново време. Во 2017 година, Владата на РМ усвои Програмата за
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5 Закон за измени и дополнувања на Законот за организација и работа на органите на
државната управа: „Службен весник на РМ“, бр. 167/10  
6 Форум за јавната администрација: „Службеничкиот систем во РМ“, проф. д-р Борче
Давитковски, проф. д-р Ана Павловска-Данева, доц. д-р Елена Давитковска, Скопје, Пра -
вен факултет, Фондација „Фридрих Еберт“, Скопје, јуни 2015 



работа на Вла да та 2017-2020 од која произлезе Планот 3-6-9 (кој ги
означува мерките и активностите што треба да се спроведат во на-
редните три, шест, девет месеци за придвижување на евроинтеграци -
скиот процес), а потоа и Стратегија за реформа на јавната администра -
ција 2018-2022, со Акциски план. Фокусот на овие документи е: над-
градба, доуредување и модернизација на постој ниот систем на јавна
администрација и создавање на стручна и ефикасна, отчетна и транс-
парентна администрација која ќе обезбеди квалитетни услу ги за гра-
ѓаните и бизнис-секторот и ќе ги заштити нивните права. 

Стратегијата за реформи на правосудниот систем за периодот
2017-2022 година, со Акциски план, Владата на РМ ја донесе со цел за
унапредување на судскиот систем и изградбата на: независно, непри-
страсно, ефикасно, ква литетно и транспарентно правосудство, надле -
жно за заштита на поединечните права и слободи на граѓаните и за-
штита на јавниот интерес. Во фаза на расправата по Нацрт-стратеги -
јата, стручните судски службеници во судовите реагираа дека се де-
градирани со Стратегијата бидејќи повторно не се третирани како
посебна категорија на вработени. 
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претставници на синдикатот на упоз учествуваа на презентаци -
јата на првиот национален мониторинг извештај за спроведува-
њето на реформите во јавната администрација на завршната
конференција во 2018 година во рамки на проектот ВеБер (фи-
нансиран од европската унија и кралството Холандија). тие истак -
наа дека за јавната администрација постојат повеќе от ворени
прашања: потребата од реално покачување на платите на админи -
стративните работници беа селективност; синдикатот на упоз
да учествува при носење на клучните закони; да се води соци ја -
лен дијалог и да се постигнуваат конкретни резултати од заемен
интерес; да се прекине со лошите квалификации упатени кон ад-
министрацијата (бидејќи нема неефикасни работници туку неефи -
касна организација и раководење на работата); да се создаваат
реални услови за унапредувањето во кариерата на админи стра -
тивните службеници и да се почитува искуството и професионал -
носта во работата; да се врши професионализација и департиза -
ција на јавната ад министрација, како едно од клучните барања на
граѓаните, но и на еу партнерите.



Трансфер на вишокот вработени. Во 2019 година, со цел админи -
страцијата да стане ефикасна служба на граѓаните, од Министерство -
то за инфор матичко општество и администрација беа најавени рефор-
ми преку трансфер на вишокот вработени од јавната админи страција
(врз доброволна основа) во приватниот сектор. Се предвидоа три ба-
зични пакети: а) за вработените за кои ќе се постигне заемен договор
за премин во приватна фирма, новиот работодавач да има обврска да
им понуди повисока плата, а државата да го субвенционира делот за
придонесите; б) државата да ја плати пре квалификацијата на врабо-
тените од јавниот сектор согласно потребите на приватниот сектор;
в) исплата на отпремнина за работниците кои ќе го пре кинат својот
работен однос во јавниот сектор.
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синдикатот на упоз целосно ги поддржа барањата на стручните
судски службеници дека треба да се предвиди можноста да кон -
ку рираат за избор на судии и јавни обвинители бидејќи се дипло -
мирани правници со положен правосуден испит и со повеќе го-
 дишно работно искуство во право судството. на 20.6.2018 година
синди ка тот ја предаде нивната петиција на министерката за
прав да и од неа е добиено ветување дека ќе се заложи во наред-
ниот период да се изнајде начин за измена и дополнување на на-
ционалната стратегија за реформи во правосудството, во инте -
рес на стручните судски службеници. 

според анкетните истражувања на синдикатот на упоз, во мно -
гу институции не само што нема вишок на вработени, туку има
потреба од нови вработувања (кои постојано се огласуваат) и не-
достиг од професионален кадар. оттука, за најавениот трансфер
на вработени од јавниот, во приватниот сектор е потребна суш -
тинска анализа и не е прифатливо истовремено додека во држав -
ни те институции се бараат нови вработувања, Владата на рсм
да преговара со бизнис-секторот за трансфер на вработените од
јавниот сектор. 
синдикатот на упоз преку сите демократски мерки и активно-
сти нема да дозволи на ниту еден вработен од јавната админист-
рација да му биде откажен договорот за вработување без негова
согласност и ќе се бори за си гурност на секое работно место. 



Реформите во јавниот сектор во континуитет се одвиваат до де -
нес, преку носење и имплементација на нови законски решенија и про -
писи во рамки на хармонизацијата со меѓународните стандарди и
евроинтеграцискиот процес. 

1.5. реформи во синдикалното движење 
во република северна македонија

Крајот на минатиот век беше означен со напуштање на самоуп -
равниот социјалистички општествен поредок, трансформација на
претпријатијата со општествен капитал, и започнувањето на изградба
на нов пазарен и плуралистички систем во Република Македонија. За
синдикатите овие промени значеа предизвик и потреба за менување
и во организациска смисла и во методот на работа. 

До распаѓањето на СФРЈ, Сојузот на синдикатите на Македонија
(ССМ) беше интегрален дел на Сојузот на синдикатите на Југославија
(ССЈ), а во својата општествено-политичка активност поаѓаше од Про-
грамата на Соју зот на комунистите на Македонија, како негова идеј -
но-политичка основа. Во 1992 година, гранските синдикати од ССМ
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синдикатот на упоз смета дека сите континуирани реформски
процеси во јавната администрација во државата претставувале,
и ќе претставуваат, предизвици кои носат индивидуална и ин-
ституционална одговорност. но, на овие процеси треба транспа-
рентноста да им биде поставена на високо ниво и да се постигну-
ва напредок во однос на законодавството и испораката на услуги
за граѓаните. на реформите мора приоритетна вредност да им
биде: остварување и заштита на човековите права и слободи во
сите сфе ри – политички, економски и општествени, воспоставу-
вање демократски стандарди; владеење на правото, ефикасен
и непристрасен пристап до правдата, правна сигурност и досто -
инство на граѓа ните; мотивирање на вра ботените во наградува-
њето на нивниот труд; елиминирање на субјективизмот; обезбе-
дување сигурност на работниот однос; потпишување колективни
договори и со нив да се доуредуваат и дефинираат правата од
работен однос за кои ќе се постигне консензус со синдикатот и
работодавачот; постигнува ње висок степен на усогласеност на
националното, со законодавството на европската унија. 



зазедоа став за повлекување на своите синдикални претставници во
соодветните одбори и органите и те л ата на ССЈ, заради гаснење на
нив ната функција.

На Четиринаесеттиот конгрес на ССМ (одржан во 1993 година) се
направија радикални измени во организационата поставеност и во
методот на дејствување и ССМ беше дефиниран како: „Организација
во која доброволно и врз демократска основа се здружуваат синдика -
тите. Сојузот ги обединува и ги застапува заедничките: општествени,
економски, социјални и културни интереси на здружените синдикати“.
Работниците пристапија во членство во гранските синдикати врз добро -
волна основа и беше извршена евиденција на членството. Основната
клетка на организирање беше основната синдикална организација
во претпријатијата и установите (во овој период ги имаше околу 2.600).
Во ССМ доброволно беа здружени 14 грански син дикати. Синдикални
членски книшки добија 370.000 работници. Овој број на синдикал-
ното членство се намалуваше како последица на крупните нарушува -
ња во сите сегменти на општествено-економското живеење во
Република Македонија, предизвикани со тешкиот и мачен период на
транзицијата. Меѓутоа, и покрај ваквите околности, бројот на членови -
те на синдика тите беше над 70% од вкупниот број на вработени во
Република Македонија.

Проблемите со кои се соочуваа работниците беше силен предиз-
вик за синдикатите и ја јакнеше потребата за: обединетост, консоли-
дација на член ството, независност, автономност и самостојност во ин-
терес на развојот на демократските процеси, социјалниот прогрес, за
заемно почитување и толеранција и создавање услови за живот и при -
стојна работа за секого. Процесот на реформи и изнаоѓањето нови фор -
ми на организирање и методи на дејствување на синдикатите во ССМ
стана дел од долгорочната стратегија во изградбата на модерен и ефи -
касен Синдикат. Низ годините беа покренувани иницијативи од син-
дикатите здружени во ССМ и преку демократска и статутарна про це -
дура се градеа ставови врз основа на мнозински принцип на изјасну -
вање. Ваквиот принцип на внатрешно реформирање и консолидира -
ње се одвиваше во континуитет. 

Во 2017 година се одржа Вонреден конгрес на ССМ со цел да се
надми не продлабочената внатрешна криза во ССМ која траеше по-
долг период и да се врати неговото непречено функционирање. Чети-
ри те синдикати здружени во ССМ: Синдикатот на работниците од упра -
ва та, правосудните орга ни и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ),
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Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунал -
но-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на
РМ (СУТКОЗ), Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на
Ма кедонија (СИЕР) и Синдикатот на работниците од агроиндустрис-
киот комплекс на РМ (АГРО Синдикат), искажаа незадоволство од ра-
ботата на актуелниот претседател на ССМ и побараа негова оставка.
Но, со Одлука на Советот на ССМ овие синдикати беа исклучени од ССМ,
по што следеа низа настани кои доведоа до: инциденти со ескалација
на насилство, полициска асистенција, тужби и судски разврски. По 8
месеци, Советот на ССМ ја поништи Одлуката за исклучување на овие
синдикати од ССМ.

1.6. синдикален плурализам во република северна македонија

Глобалните економски промени и новонастанатите работно-прав -
ни односи на работниците ја наметнаа потребата од реформи во ме-
тодите на дејствување на синдикатите. Синдикатите во земјите кои
го минуваа патот на трансформација на економскиот и општествени -
от живот, без исклучок, ги почувствуваа истите последици во своето
работење: разединетост; одлевање на членството врз разни основи;
незаинтересираност за зачленува ње на нововработените; инертност
на работодавачите за формирање и работа на синдикатите. 

Во вакви услови во повеќето земји се појавија нови синдикати кои
опфаќаа дел од работништвото, најчесто од одредена гранка и со мала
број ност на членство. Сепак, во некои земји се формираа и нови синди -
кати кои израснаа во вистински претставници и застапници на права -
та на работниците и внесоа нов синдикален дух.

Плуралистичките синдикални движења во светот не ја заобико-
лија ни Република Северна Македонија. Од членството на синдикати -
те здружени во ССМ, најчесто без да се почитува волјата на членство-
то, се формираа некол ку нови национални синдикални централи, кои
во називите ги додадоа зборо вите: „независни“, „автономни“, „самостој -
ни“, и сл. Праксата на некои синди ка ти на пренесување комплетни
синдикални организации во своите редови ја рушеше довербата и ими -
џот на синдикатот и создаваше револт кај членството и ја смалуваше
силата на синдикатите во целина за преземање помасовни акции од
интерес за македонските работници. 
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2. синдикатот на упоз – соВремена, 
демократска раБотниЧка организаЦиЈа 

Паралелно со промените во синдикалното движе ње во државата,
Синдикатот на УПОЗ започна процес на осовременување и изградба
на силен и моќен синдикат во заштита на своето членство. Реформи -
те ги започна со одржување на Првото Собрание (27.2.1990 година),
а на 8.07.1991 година е основан Синдикатот на управата, правосуд-
ството, општествените организации и здружени јата на граѓани на Ре-
публика Македонија како правен следбеник на Републичкиот одбор
на Синдикатот на работници те од управата, правосудството и финан-
сиските организации.

Со Решение на Министерството за внатрешни работи (УП. бр. 38-
6136) од 12.9.1991 година Синдикатот е запишан во Регистарот на оп-
штествени организации и здруженија на граѓани, под името: Синди-
кат на работниците од управата, правосудството и општествените ор-
ганизации и здруженија на граѓани на Република Македонија. Со исти -
от назив, Синдикатот е запишан и во Регистарот на синдикалните ор-
  га низации, со Решение на Министерството за труд и социјална поли-
тика (бр. 08-551) од 30.9.1994 година.
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основачи на синдикатот на упоз се: Ванчо муратовски (претсе-
дател на републичкиот одбор на синдикатот на управата, право -
судството, општествените организации и здруженијата на граѓа-
ни на македонија); снежана саздановска (вработена во мини-
стерството за правосудство); светлана петровска (вработена во
основниот суд за здружен труд скопје); милена караѓонова, вра -
ботена во советот на сојузот на синдикатите на општина гевге-
лија); среќко крстевски (вработен во општинскиот суд за прекр-
шоци куманово); иван Бошњачки (вработен во собранието на
општина Берово); Јане петрески (вработен во министерство за
труд и социјална политика, пе гостивар); раде иваноски (врабо-
тен во органите на управата при собрание то на општина струга);
раде филипов (вработен во општински суд кочани); Јане трпков
(вработен во авто-мото сојуз на македонија); пантелеј кочовски
(вработен во завод за заштита на авторски и музички права). 



Со сегашниот назив: Синдикат на работниците од управата, пра-
восудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија,
кој е утврден на Петтото собрание на Синдикатот од 11.1.2006 година,
Синдикатот е запишан во Централниот регистар под ЕМБС: 04256816.

Синдикатот на УПОЗ, според Статутот од 2015 година (член 1), кој
е на сила, претставува: „Доброволна, самостојна, демократска, неза -
висна и непартиска организација на вработените во: државната упра -
ва, локалната самоуправа, правосудните органи, здруженијата на гра-
ѓани, други служби и правни лица во државната и јавната управа, како
и сите правни лица основани од Владата на РМ.“

2.1. програмски цели и визии на синдикатот на упоз 

Резултатите и успесите коишто Синдикатот на УПОЗ ги постигна
во борбата за подобар работно-правен статус на своето членство во
изминатите 30 години од неговото формирањето, до денес, се теме-
лат врз основните принципи на работа и организација: самостојност
и независност; масовност; единство; солидарност; финансиска моќ;
транспарентност во работењето; автономност во однос на власта и
политичките партии.

Во остварувањето на својата основна цел и задачи утврдени во
Статутот и Програмата за дејствување, Синдикатот на УПОЗ се води од
Уставот на Република Северна Македонија и законите. Во Статутот на
Синдикатот на УПОЗ (донесен на 7. Собрание на Синдикатот на УПОЗ,
одржано на 12.12.2015 година) во член 12 е утврдено дека делува заради:

„– обединување во Синдикатот на членовите – вработени во др -
жавната и јавна управа, правосудните органи и здруженијата на гра-
ѓани, како и сите правни лица основани од Владата на РМ, заради
по добрување и зашти та на нивните права и интереси гарантирани со
Уставот, законите и колективните договори, без оглед на нивната: по-
литичка, расна, верска или нацио нал на припадност, пол, брачна со-
стојба, социјално потекло, имотна состој ба или општествена положба;

– преговарање и склучување на колективни договори;
– борба за слободна, демократска, правна и социјална држава и

достоинство на професијата;
– утврдување на цената на трудот и другите услови на работа, до -

стојни на човекот;
– осигурување на правото на работа и непрекинато вработување;
– организирање на членовите и остварување на правото на штрајк:
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– доделување на неповратна материјална помош, како и беска-
матно кредитирање на членовите од Солидарниот фонд;

– образование на членовите заради поуспешно синдикално деј -
ствување;

– остварување и на други потреби кои ќе произлезат како иници -
јатива на членовите на Синдикатот.“  

Синдикатот на УПОЗ преферира повеќе методи и начини на деј -
ствува ње, меѓу кои социјалниот дијалог и мирното решавање на работ -
ните споро ви. Во случаите кога се исцрпени истите, за остварување
на одредени барања и интереси на работниците во врска со правата
од работниот однос организира: штрајкови и протести и други начини
на искажување на незадоволството на своето членство.

2.2. организираност на синдикатот на упоз 

Од формирањето на Синдикатот на УПОЗ, една од базичните ак-
тивности беше континуираното организационо преструктуирање и
реформи со цел Синдикатот да се гради во современ синдикален прет -
ставник и застапник на правата на своето членство и признат рамно-
правен социјален партнер во државата. 

Синдикална организација. Основна организациона форма на
Син дикатот на УПОЗ според Статутот е синдикалната организација
која се конституира врз принципот – една синдикална организација
на Синдикатот во установата или организацијата. Синдикалната ор-
ганизација ја формираат вра ботените (со најмалку 5 члена). Членови -
те на синдикалните организации имаат право да избираат свои прет-
ставници и синдикалните активности да ги извршуваат без притисо -
ци, во својата работна средина, во текот на работ ното време. Работо -
да вачот е должен на најбројниот, репрезентативен синдикат, да му
обез беди соодветни услови за вршење на дејноста и претставниците
на синдикатот да ги информира, консултира и да им овозможи навре -
мен пристап до податоци значајни за остварување на правата на ра -
ботници те од работа. Синдикалните организации можат да формира-
 ат синдикални подружници заради поефикасно дејствување на чле-
новите во подрачните единици и одделенија.

Основните функции на синдикалната организација се: да покре-
нува иницијативи, барања и да предлага решенија за подобрување на
економско-социјалната положба на членството; да ги штити правата
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од работен од нос на членовите; да бара безбедни и здрави ус лови за
работа; да распра ва по прашања за кои пред одлучување на органите
на управување кај работо давачот се бара претходно мисле ње и изјас-
нување на синдикатот; да прего вара и склучува и да се гри жи за спрове -
дувањето на колективните договори на ниво на работодавач; да ор-
ганизира штрајк или било кој друг вид на синдикални акции во случај
кога правата кои произлегуваат од работниот од нос не се спроведу-
ваат, се прекршуваат или се скратуваат; да остварува контакти и со-
работка со синдикални организации од други работни средини; навре-
мено и вистинито да информира за сите активности и прашања од ин -
терес за синдикалното членство; да обезбедува усло ви за: култура та,
рекреацијата, одморот и физичката култура, и др.

Синдикалната организација има свои органи: собрание, совет на
пове реници, претседател, заменик-претседател и извршен одбор, во
кои сите чле нови имаат еднакви права и одговорности за нивната ра-
бота во текот на мандатот од 5 години. 

Одлука за распишување и спроведување на изборите во синди-
калните организации носи Синдикатот на УПОЗ и тие опфаќаат избор
на: извршен од бор, претседател и заменик-претседател на синдикал-
ната организација, делегати на конгресот на Синдикатот на УПОЗ, кан -
дидати за претседател на Синдикатот на УПОЗ, можни членови на
Советот на ССМ, делегати на конгре сот на ССМ и можни кандидати за
претседател на ССМ.
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Во изминатите години, синдикалните организации во координа-
ција со синдикатот на упоз непосредно во работните средини
ги застапуваа правата и интересите на членството, со особен ак-
цент на потпишување на поединечните колективни договори и
нивната примена. со својата мобилност и истрајност ги надминуваа
сите пре преки, притисоци и проблеми во теков ното работење.
обидите за маргинализирање, разбивање на единство то, а со тоа
слабеење на синдикалната организација за полесно манипулира -
ње од стра на на работодавачите, како и партиски влијанија, чле -
но вите на син ди катот на упоз ги препознаваа и тоа создава ше ре-
волт и си лен отпор кај нив и уште повеќе ги сплотуваше во истрај -
носта во борбата за своите права од работа и јакнење на доверба -
та во синдикатот. Во тоа не ги поколебаа и најсилните притисоци
кои најчесто беа по сигурноста на нивните работни ме ста. најиз-
разит пример за притисок и влијание во синдикалното организи- 3



Членот на Синдикатот на УПОЗ слободно, доброволно и врз соп-
ствено убедување се изјаснува за пристапување или истапување од
Синдикатот. При пристапување потпишува пристапница и добива член -
ска картичка. Член на овој Синдикат можат да бидат: вработени, не вра -
ботени, пензионери, студенти, ученици, без разлика на: политич ките или
религиозните убедува ња, националната, етничката, расната припадност,
пол, возраст, здравствената состојба, социјалното потек ло, итн. Работ-
никот не смее да биде спре чуван да стапи или истапи од Синдикатот
на УПОЗ. Работодавачот не смее заради синдикално членство или уче-
ство во синдикални активности работникот: да го става во поне поволна
положба од другите работници; да врши промена на работата која ра-
ботникот ја работи; да не го унапредува; соод ветно да не го пла ќа; да
врши дискриминација и психички притисок; да му го прекине догово-
рот за вработување, итн. На членот на Синдикатот на УПОЗ кој го прет -
ставува и застапува работодавачот во преговорите со Синдикатот,
додека му трае функцијата, му мирува чле нувањето во Синдикатот. 

Членот на синдикатот има право: да учество во колективно пре -
го вара ње за плата и надоместоци на плата и други права од работен
однос; да добива бесплатна правна заштита; соодветни услови за ра-
бота; на безбедност и здравје при работа; на остварување на заеднич-
ките и поединечните права, обврски и интереси; на остварување на
синдикалните права и слободи; да ги користи средствата од Солидар -
ниот фонд; да биде објективно, струч но и навремено информиран за
синдикалните активности; на бесплатно син дикално образование и
оспособување за синдикални активности, и други права утврдени со
Статутот на Синдикатот на УПОЗ. 

Членот има обврски: да ја почитува Програмата, Статутот и дру-
гите документи на Синдикатот; да ги почитува усвоените одлуки и да
учествува во организираните активности и акции; да се залага за при-
добивање на нови членови во Синдикатот; редовно и навремено да ја
плаќа синдикалната членарина. Доколку членот на Синдикатот не ги
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рање и деј ству вање беа во: агенцијата за вработување, фондот за
пиом, агенци јата за катастар на недвижности и Царинската упра -
ва во 2008 и 2009 година кога работодавачите со закани ги при-
нудуваа члено вите на синдика тот на упоз да се откажуваат од
членство и да пре минуваат во друг синдикат форимиран по ини-
цијатива на работодавачот, односно политичка партија на власт.
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исполнува синдикалните обврс ки, го губи статусот на член. Може да
истапи доброволно, со поднесување писмена изјава и враќање на
членската картичка во Синдикатот. Членот кој е исклучен или добро-
волно истапил од Синдикатот, се брише од евиденцијата за членува -
ње и му престануваат сите права и обврски.

Синдикален претставник, Него го избираат вработените – члено -
ви на Синдикатот за одреден период. Тоа е лице кое ужива доверба и
углед меѓу вработените, приме рен и совесен работник. Зашти тен е од
отказ доде ка му трае мандатот и најмалку две години потоа; зара ди
син дикална актив ност не може да му се на ма ли платата или да му се
откаже договорот за вработување; за време на вр шење на должно -
ста, работодавачот може да му го откаже договорот за вра бо тување
само со претходна согласност на синдикатот; на работник кој е избран
или именуван на синдикална функција утврдена со статут, а чие вр ше -
ње бара привремено да престане да работи кај работодавачот, му ми-
рува работниот однос и има право по престанувањето на функцијата
што ја вршел, во рок од пет дена да се врати на работа за вршење на ра -
боти кои од говараат на неговиот степен на стручна подготовка.7

Синдикалниот претставник е должен да бара од работодавачот да
му доставува податоци и информации за прашањата што имаат најне-
посредно влијание врз материјалната и социјалната положба на работ -
ниците и да ги разгледа мислењата и предлозите на Синдикатот во по -
стапката на донесување одлуки или решенија по тие прашања. Исто
така, должен е: одговорно да ги претставува работни ци те пред рабо-
тодавачот и да преговара за остварување на колективните и поеди-
нечните права од работа согласно трудови те закони и колективните
договори; да организира синдикални активности и акции; да ра боти
транспарентно; да бара да биде информиран и да ги информира чле-
новите на синдикатот за сите прашања што ги засегнуваат, и др. 

Одговорноста што ја има синдикалниот претставник е многу го-
лема, бидејќи од него се очекува да ги артикулира работничките ба-
рања пред работодавачот. Во случај кога се кршат правата од работа,
покрај законската заштита, многу е значајна солидарноста од остана -
тите работници и тоа не само за синдикалниот претставник, туку и за
сите други работници – члено ви на Синдикатот. 
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Синдикален преговарач. Лицата задолжени за преговарање со
органите на власта или работодавачот, за правата на работниците ут-
врдени во законите и колективните договори треба да поседуваат
знаење и умешност за преговарање, перманентно да се образуваат и
обучуваат, да бидат кому никативни и толерантни личности, да уме ат
да воспоставуваат „мост“ меѓу работниците и работодавачот. Од ус-
пешноста на синдикалниот преговарач и синдикалните преговори
многу спорни прашања и конфликти можат да имаат продуктивна за-
вршница од суштинско значење за работниците.
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синдикатот на упоз реализира бројни активности за обуки на
син дикалните активисти за стекнување на вештини за преговара -
ње. резултатите се видни во сè поголемиот број на потпишани
колективни договори на сите нивоа и решавање на споровите по
мирен пат, спогодбено. 



Првото собрание на Синдикатот на УПОЗ се одржа на 27.2.1990
година. Собранието го одржа Републичкиот одбор на Синдикатот на
работниците од управата, правосудството и финансиските организа-
ции со цел Синдикатот да се трансформира во: демократска, самостој -
на, независна организација која ќе се бори за остварување на посеб -
ните права и интереси на вработените од дејностите што ги опфа ќа
Синдикатот. Усвоениот Извештајот за работата на Републичкиот од бор
се однесуваше за периодот од месец април 1986, до месец февруари
1990 година, а Акционата програма за наредните задачи за периодот
1991-1994 година. И во двата документа, и во расправа та од делегати -
те на Собранието, централно место беше дадено на потреба та од ак-
тивности за промовирање, потпишување и практикување на колек-
тивните договори на сите нивоа. Собранието ја потврди трај ната оп -
ре делба на Синдикатот на УПОЗ колективните договори да би дат осно -
вен инструмент за регулирање на правата од работен однос. Синдик-
атот особено се залагаше за потпишување на посебен општ колекти-
вен договор, бидејќи ОКД кој беше потпишан во 1990 година од
страна на ССМ и Стопанската комора на Македонија се однесува ше
и за стопанството и за јавниот сектор. Исто така, заложба на Синди -
катот беше врз основа на ОКД да се потпишуваат грански колективни
договори, односно колективни договори на ниво на работодавач.

Првото Собрание на Синдикатот на УПОЗ усвои Програма за ра-
бота за наредниот период и донесе заклучок дека треба да се интен-
зивираат актив ностите за реформа и афирмирање на Синдикатот
како: независна, само стој на, непартиска работничка организација,
која без никакви притисоци и влијанија ќе ги остварува програмските
определби во интерес на членство то и општо за вработените во Репу -
блика Македонија. Синдикатот мора да се избори за својата позиција
во општеството како социјален партнер и практикување на механиз-
мите на социјалниот дијалог, со што ќе придонесува за изградба на
современо, демократско општество во кое трудот ќе биде единстве-
ниот фактор за индивидуалниот и колективниот просперитет. Соци -
јалното партнерство е најефектниот начин за решавање на социјал-
ните конфликти и Синдикатот мора да биде вклучен во секој проект
во државата кој се однесува на правата и интересите на работниците.

Процесот на осамостојувањето во посебен Синдикатот на УПОЗ
по одржувањето на Првото собрание, ја наметна и потребата од под-
готовка на посебни акти: Статут на Синдикатот; Правила за организи -
рање; Правилник за работни односи; Правилник за организација и
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систематизација на работите и работните задачи; Правилник за рас-
пределба на средствата за плати; Правилник за формирање и распре -
делба на средствата од Синдикалниот солидарен фонд. Со регистри-
рањето и отворањето на жиро-сметка, Синдикатот како правно лице
стекна и финансиска независност во однос на ССМ.

За претседател на Синдикатот на УПОЗ, Собранието го избра Пан -
телеј Кочовски.
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Работна средба со Министерот за информатичко општество 
и администрација Дамјан Манчевски 



Второто собрание на Синдикатот на УПОЗ се одржа на 7.10.1993
годи на. Во Извештајот за активностите на Синдикатот на УПОЗ меѓу
Првото и Вто рото собрание и во дискусијата на делегатите беше иска-
жана загриженоста заради мошне сложените општествено-економски
услови во државата кои предизвикаа отворено и организирано незадо -
волство кај работниците. Синдикатот на УПОЗ беше соочен со повеќе
предизвици во остварување на програмските цели и задачи во овој пе-
риод во однос на обезбедување и остварување на економско-социјал-
ните права на членството кои произлегуваат од работниот однос. 

Во 1991 година започна реорганизацијата на органите на управа -
та, без однапред утврден концепт и потемелни согледувања. Се спро-
ведуваше рационализација на работните места, масата на средствата
за исплата на платите се формираше според старите методи на УНР
(условно неквалификуван работник). Кај надлежните органи и инсти-
туции беше присутна инертност за соработка и дијалог со Синдика тот
како социјален партнер. Синдикатот на УПОЗ беше категоричен и не
отстапуваше од ставот дека на ниту на еден работник не смее да му се
прекине работниот однос без да му се обезбеди соод ветна матери јална
и социјална заштита. Посебно внимание требаше да се посвети на пра-
шањето за статусот на подрачните единици во системот на Републич-
ката управа и неизедначените критериуми за нивната организациска
поставеност, односно да се преиспитаат донесените нормативни акти
со кои се утврдува организацијата за рабо та, се уредуваат правата, об-
врските, платите. Синдикатот на УПОЗ инсистираше за усогласување
на платите на вработените во управата со платите во останатите несто -
пански дејности и стопанството, да се напушти незаконското пресме-
тување на платите според УНР и да се укине Законот за плати. 

Синдикатот на УПОЗ посебно се ангажираше правата и обвр ски -
те на работниците од работниот однос, меѓу кои правото на плата, да
се регулираат исклучително преку колективните договори, како прав -
ни акти кои е потребно да се применуваат непосредно и се задол жи тел -
ни за Синдикатот и работодавачите кои ги склучиле. Во 1994 година
беше потпишан Општиот колективен договор за јавните слу ж би, јавни -
те претпријатија, државните органи, органите на локалната самоупра -
ва и други правни лица кои вршат нестопанска дејност. Со ова, се
отвори широк простор за потпишување на гранските и колективните
договори на ниво на работодавач.

Второто собрание на Синдикатот на УПОЗ усвои Програмски на-
соки во кои беа утврдени наредните активности за надминување на
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сите проблеми од работниот однос кои ги засегнуваат вработените –
членови на Синдикатот на УПОЗ. За остварување на оваа цел, рефор-
мите во Синдикатот мораа да продолжат, и мораше да се практикува -
ат нови методи на дејствување, Синдикатот да стане уште посилен
како самостојна, демократска и незави с на работничка организација
и рамноправен социјален партнер. Во меѓународни рамки, беше за-
цртано да се интензивира соработката со синдикатите од европските
и земјите од светот, за размена на искуства од синдикалното дејству-
вање. Со цел за поефектна и поефикасна заштита и унапредување на
економските, социјалните и други права и интереси на членството, да
се унапредува концептот на поверенички систем, во основните орга-
низации да продолжат започнатите активности за доброволно зачле-
нување и евидентирање и ново зачленување во Синдикатот. 

За претседател на Синдикатот на УПОЗ, Собранието го избра Ван -
чо Муратовски.
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Први Мај – Меѓународен ден на трудот  - протест по повод 
донесувањето на новиот Закон за административни службеници 

(2015 година).



Третото собрание на Синдикатот на УПОЗ се одржа на 31.10.1997
годи на. Извештајот за преземените активности на Синдикатот на УПОЗ
за периодот меѓу II и III Собрание (1993-1997), кој го усвоија делегати -
те на Собранието, ги нотираше прашањата за: активностите на Синди -
катот за остварување на економско-социјалните права на работниците;
заштита на материјалната состојба на членството, солидарната помош
преку Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ; организационо и фи -
нансиско јакнење на Синдикатот; реа лизација на гранскиот КД за вра -
ботените во државните, право судните и органите на локалната само-
управа на РМ и КД за вработените во општествените организации и
здруженија на граѓани на РМ; исплата на платите и надо ме стоците од
плата; преговорите со Владата на РМ и ресорни те министерства за на -
јавената рационализација; активности повр зани со законската регу-
латива; едукација на синдикалниот кадар; меѓународната синдикал на
соработка; активностите поврзани со спорт и рекреација, и други ак-
тивности. 

Во врска со овие прашања, делегатите на Третото собрание на Син -
дикатот на УПОЗ ја усвоија следната Резолуција:

„Синдикатот на УПОЗ од Владата на РМ и Министерството за прав -
да и труд и социјална политика, најдоцна до крајот на месец април
1998 година бара:

1. Да се завршат активностите околу донесување на систематиза -
цијата во правосудните органи и уредувањето на статусот на врабо-
тените;

2. Конечно утврдување на платите на вработените во правосуд-
ните органи, како и на носителите на правосудните функции, преку
колективен договор на ниво на работодавач, односно Закон за плати
на носителите на пр авосудните функции;

3. Интензивирање на активностите за донесување на Законот за
држав ни службеници, со кој ќе се реши статусот на вработените во
ор ганите на управата;

4. Уредување на платите на вработените во органите на управа -
та согласно определените коефициенти во Колективниот договор за
државните, правосудните и органите на локалната самоуправа на РМ
и утврдување на најниската цена на трудот;

5. Почитување на одредбите во колективните договори и остана -
тите одредби, посебно во делот за надоместоците од плата.

Доколку овие барања на Синдикатот на работниците од управа,
право судство и здруженија на граѓани на РМ не бидат реализирани,
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Синдикатот на УПОЗ за остварување на истите ќе покрене широки ак -
тивности, барањата да ги оствари со сите форми на притисок, вклу чу-
 вајќи го и штрајкот како последно средство на синдикалната борба.

Ваквите барања содржани во Резолуцијата се исклучително од
економско-социјален карактер и иницирани од повеќегодишните не-
решени статусни прашања и нискиот стандард на вработените во овие
дејности, кои имплицираат крајно незадоволство и револт кај врабо-
тените.“ 

За претседател на Синдикатот на УПОЗ Собранието повторно го
избра Ванчо Муратовски.

37

Дел од делегатите и гостите на 7-мото Собрание на Синдикатот на УПОЗ 



Четвртото собрание на Синдикатот на УПОЗ се одржа на 28.11.2001
година. Реализираните активности на Синдикатот на УПОЗ меѓу Тре-
тото и Четвртото собрание беа содржани во посебен Извештај, кој во
вид на документ им беше приложен на разгледување на делегатите
на Собранието. Економско-социјалните права на вработените во деј -
ностите од овој Синдикат се остваруваа во мошне отежнати услови
со започнувањето на трансформацијата на органите на управата и
реформите во јавната администрација во 2001 година, кога прогла-
сувањето технолошки вишок стана сериозен проблем, а губењето на
работните места – масовна појава. Синдикатот на УПОЗ енергично се
спротивставуваше на непочитувањето на правата на работниците
прогласувани како технолошки вишок. За неоснованите решенија од
овој вид беа поднесувани жалби до второстепената комисија на Вла-
дата на РМ, или беа водени судски спорови, од кои повеќето завршу-
ваа во корист на работниците.

Исплатата на платите и надоместоците од плата беа еден од при -
оритетите на Синдикатот на УПОЗ, со оглед на тоа што платата не само
што е извор на егзистенција, туку е и главен мотив за поголема продук -
тивност во процесот на трудот. Од овие причини, Синдикатот на УПОЗ
се залагаше да се зачуваат веќе стекнатите права со колективните
договори и секој обид за суспендирање на овие права ќе го зголемува
незадоволството кај вработените кое ќе се изразува со протести и
штрајкови. Во 2000 година, Синдикатот на УПОЗ го организираше
штрајкот на вработените во правосудните органи кои имаа најниски
плати во однос на целата администрација, чии барања беа да им се
зголемат платите за 30% или паушал кој нема да биде помал од суд-
скиот паушал, како и исплата на надоместокот за минат труд, право
утврдено во КД а кое не се исплаќаше повеќе години наназад. И по-
крај создадените услови со склучувањето на гранските КД, колектив-
ните договори на ниво на работодавач во овој период меѓу двете
со бранија на Синдикатот на УПОЗ не се потпишуваа на очекуваното
ниво или не се применуваа некои одредби од веќе потпишаните.

Заради ниските плати, најчести беа обраќањата на членството
за парична помош до Синдикатот на УПОЗ. Преку Солидарниот фонд
врз оваа и врз други основи утврдени во Правилникот на Фондот, Ко-
мисијата за рас пре делба на средства од Солидарниот фонд во пери -
одот меѓу двете собра ни ја на Синдикатот на УПОЗ позитивно реши
вкупно 661 барање.

Во однос на законската регулатива, Синдикатот на УПОЗ имаше
кон кретни забелешки и предлози за: Законот за судовите; Законот за вр -
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шење нотарска дејност; Законот за пензиско и инвалидско осигуру вање
и негови те измени и дополнувања; Законот за остварување на предвре-
мена пензија; Измените на Законот за работните односи; Зако нот за
државни службеници; Законот за здруженија на граѓани и фондации.

За Законот за предвремено пензионирање, Синдикатот на УПОЗ
покрена Иницијатива до Уставниот суд кој го прогласи за неуставен и
4.000 вработени беа повторно вратени на своите работни места. Ини-
цијатива до Уставниот суд на РМ беше покрената од страна на Синди -
катот на УПОЗ и за Законот за вршење нотарска дејност.

За заштитата на правата од работен однос, најчести обраќања на
членството беа во врска со предвременото пензионирање и непочи-
тување на правата утврдени во колективните договори. Синдикатот
на УПОЗ, преку правната служба на ССМ и правните застапници во
општините, даваше: упатства, насоки, консултации или поднесуваше:
претставки, жалби и тужби од различен вид до судовите. 

Како и во претходниот период, Синдикатот на УПОЗ посвети вни-
мание на меѓународната синдикална соработка, едукацијата на син-
дикалниот ка дар, информирањето и спортот и рекреацијата преку одр-
 жување на спортски игри и средби. 

За претседател на Синдикатот на УПОЗ, Собранието по трет пат
го избра Ванчо Муратовски.
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Учесници на еден од семинарите на Секцијата на млади 
при Синдикатот на УПОЗ



Петтото собрание на Синдикатот на УПОЗ се одржа  на 11.1.2006
година, под мотото: Патот кој заеднички го изодивме нè обврзува да
ис траеме до крај. На Собранието присуствуваа: избраните делегати,
делегатите по функција, поранешните претседатели на Синдикатот на
УПОЗ и гости од здружените синдикати во ССМ, соодветните мини-
стерства и од странски сродни синдикати од: Грција, Хрватска, Буга-
рија, Шведска. Во поздравните говори, гостите искажаа уверување
дека Синдикатот на УПОЗ ќе истрае на патот на остварувањето на про -
грамските цели во интерес на своето членство. 

Во говорот на претседателот Ванчо Муратовски и во дискусиите
на делегатите беше изнесена загриженоста за бројните проблеми,
тешкотии и пре дизвици со кои се соочи синдикалното членство и
Син дикатот на УПОЗ во изминатиот четиригодишен период. Вкупните
состојби и реформските проекти во државата негативно се рефлек-
тираа врз материјално-социјалната положба на синдикалното член-
ство. Синдикатот на УПОЗ постојано ука жуваше дека во државата
мора да се води перманентен социјален дијалог и само на тој начин и
врз тој принцип ќе се решаваат сите позначајни прашања од економ-
ската и социјалната сфера. Синдикатот на УПОЗ бараше да биде акти -
вен креатор во унапредувањето на поправедна социјална држава во
која непречено ќе ја остварува и заштитува својата позиција.

Непрекинат беше ангажманот на Синдикатот на УПОЗ за зачуву -
вање на стекнатите права на работниците од работниот однос и ра-
ботните места во услови на реформи во јавната администрација кои
беа актуелни десетина години наназад. Синдикатот на УПОЗ истакну -
ваше дека ќе ги поддржи реформите во јавната администрација, но
бараше тие да бидат практични и можни за спроведување, да се бази -
раат врз опстојни анализи, а не да бидат параван за примање на нови
партиски кадри. Синдикатот на УПОЗ со прего вори и ангажирање ус-
певаше да нема класични отпуштања од работа и ниту еден вработен
да не остане без работа или социјално незаштитен. 

По Генералниот штрајк на синдикатите од јавниот сектор, кој тра -
еше од 20 до 29 мај 2002 година, Синдикатите преговараа со Владата
на РМ за штрај кувачките барања и по десет години за првпат во Ма-
кедонија се зголемија платите на вработените во јавниот сектор. Исто
така, беше договорено за платите и надоместоците од плата да се
при менуваат одредбите од колективните договори. Со цел да се над-
минуваат бројните проблеми за платите и за другите права на врабо -
тените, Синдикатот на УПОЗ укажа дека во наредниот период мора да
се забрза процесот на потпишувањето на колективните договори на
ниво на работодавач и нивната доследна примена. 
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Делегатите на Петтото собрание на Синдикатот на УПОЗ заклучи -
ја дека борбата за работничките права од работен однос ќе продол жи,
за што треба и натаму да јакне довербата и силата на Синдикатот. Со
оглед на тоа што низ историјата се покажа дека синдикалната борба е:
долготрајна, напорна и неизвесна, мора членството да се охрабри и
сплоти и да се ангажира во наредниот период, а Синдикатот на УПОЗ
поттикнат од досегашните евидентни резултати да стане уште пома-
совен и посилен. Да постигнува нови и подобри резултати во заштита
на економските и социјалните права на членството, да се воведат и
практикуваат европските трудови стандарди, да се унапреди колек-
тивното договарање, да се воспостави социјалното партнерство. 

Значаен дел од програмските активности на Синдикатот на УПОЗ
беше и остана меѓународната синдикална соработка и како член на
PSI и EPSU ќе ја продолжи соработката со другите синдикати со долга
синдикална традиција, со кои ќе разменува искуства од синдикалното
дејствување како мобилна организација со јасни и свои препознат-
ливи визии и методи во рабо тењето. Синдикатот на УПОЗ ќе продол -
жи со едукацијата на синдикалното членство, како многу корисна алат-
ка во унапредувањето на знаењето и вештините особено за колектив -
ното преговарање и склучување на колективните договори. Спорт-
ските игри и средби и натаму во континуитет ќе се одржуваат заради
позитивните искуства во издигнувањето на спортскиот дух и меѓусеб -
ното дружење и респектирања. За сите активности на Синдикатот на
УПОЗ навремено да биде информирано членството користејќи ги со-
времените форми на информатичката технологија.

За претседател на Синдикатот на УПОЗ по четврти пат Собранието
го избра Ванчо Муратовски.

41

Шесто собрание на Синдикатот на УПОЗ – Скопје, 21.12.2010 година



Шестото собрание на Синдикатот на УПОЗ се одржа на 21.12.2010
година. Во рефератот на претседателот на Синдикатот на УПОЗ и во
ди скусиите на делегатите беа изнесени постигнатите резултати од
ра ботењето на Синдикатот на УПОЗ во изминатиот мандат кои беа на -
со чени за: подобру вање и остварување на економските и социјалните
права на вработените за подобар и поквалитетен живот; остварување
на правата кои произлегуваат од колективните договори; исплата на
повисоки плати; исплата на надоместоците од плата; правната зашти -
та; подобрување на организациската поставеност на Синдикатот на
УПОЗ со цел да стане помоќна, поефикасна и помногубројна органи-
зација на вработените од државната управа, локална та самоуправа и
превосудните органи. 

Синдикатот на УПОЗ особено се залагаше при носењето или изме -
ната и дополнувањето на законите да биде почитуван како социјален
партнер и да учествува во тие процеси. На почетокот на 2008 година.
Владата на РМ го потпиша ОКД во јавниот сектор со КСС, со кој не беше
зголемено ниту едно право, туку некои беа намалени, како, на пр. на-
доместоците за превоз и исхрана, што беше причина и повод Синдика -
тот на УПОЗ да донесе Одлука за протест. Процесот на потпишување-
то на колективните договори не ги даде до крај очекуваните резулта ти,
особено на ниво на работодавач. И покрај предизвиците и притисоци -
те со кои се соочуваше, Синдикатот на УПОЗ не дозволи да има пар-
тиски влијанија и остана на линија на своите задачи и цели. Не доз воли
„Неправдата да влезе во палатата на правдата“, како што беше мото -
то на протестот на судските службеници.
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Седмо собрание на Синдикатот на УПОЗ – Охрид, 12.12.2015 година



Во периодот меѓу двете собранија, во Република Македонија се
вове де системот на бруто-плата. Синдикатот на УПОЗ укажуваше на по -
требата од одложување на законот и негово дополнување, за што уште
во првите месеци од неговата примена се појавија проблеми. Незадо -
волството од нис ките плати беше искажано со тридневен штрајк на
пра восудните органи, а како резултат, се зголемија на платите од 5%
до 20%. Во врска, пак, со Законот за судска служба беа при фатени пред -
лозите од Синдикатот, платите на државните и јавните службеници во
наредните три години беа зголеме ни за 10%. 

Меѓународната синдикална соработка за Синдикатот на УПОЗ се -
когаш претставувала значаен дел од програмските активности. Син ди -
катот на УПОЗ е рамноправен член на PSI и EPSU. На Собранието беше
потенцирана потребата меѓународната синдикална соработка да се
интензивира бидејќи овозможува размена на искуства и стекну вање
на нови знаења од синдикалното дејствување. Резултатите од ме ѓу на -
родната соработка на Синдикатот на УПОЗ и неговите заложби за неј -
зи но натамошно развивање ги поздравија присутните гости од: PSI и
EPSU, Синдикатот на државните и локалните службеници на Хр ватска;
Синдикатот на управата и правосудните органи на Црна Гора; Синдика -
тот за здравство од Србија. 

Од своите стратешки цели, планови и програми, Синдикатот на
УПОЗ не отстапуваше и тој и натаму се залагаше за остварување на: за -
штитата на економските и социјалните права на членството; за унапре-
дување на колективното договарање; за воспоставување на соци јално-
то партнерство по европски стандарди и креирање на што по правед на
социјална држава во која непречено како Синдикат ќе ја остварува и
заштитува својата позиција во општеството: за остварување на работ-
ничките права; праведно вреднување на трудот; безбедност и здравје
при работа; финансиската помош за синдикалното членство; за посил -
на преговарачка улога на Синдикатот во однос на рабо тод авачот; син-
дикално оспособување на членството; зголему ва ње на бро јот на член -
ството; јакнење на сите облици на делување кои ќе одговараат на по-
требите на синдикалното организирање; поттикнува ње на дружење
низ разни: стручни, културни, спортски и други активности; соработка
со соодветните синдикати од странство; прифаќање на меѓународните
конвенции за синдикалните права и слободи и заштита на истите.

За претседател на Синдикатот на УПОЗ, Собранието го избра Пецо
Грујовски.
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Седмото собрание на Синдикатот на УПОЗ се одржа на 12.12.2015
година. Во рефератот на претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Пецо
Грујовски, и во Извештајот за работата на Синдикатот меѓу двете со-
бранија, беше истакнато дека и во овој период основниот фокус во
дејствувањето на Синдикатот на УПОЗ беше остварување на економ-
ските и социјални права, односно правата кои произлегуваат од ко-
лективните договори, правото на: плата, надоместоци од плата, сигур-
ност на работните места, безбедност и здравје при работа. Синдикатот
преземаше повеќе активности за потпишување на КД на ниво на
гранка и КД на ниво на работодавач. Се одржуваа ра ботни средби,
едукации посебно за КД и сите идеи и предлози беа доставувани до
надлежните институции за да се пристапи кон потпишување на КД. 

За правната регулатива од областа на трудот, Синдикатот на
УПОЗ ги изнесуваше своите мислења и ставови за повеќе закони, но
истите секогаш не беа доследно респектирани, што беше причина за
одржување протести кои ги организираше Синдикатот на УПОЗ. 

Согласно измените и дополнувањата на Законот за работните
односи од 2012 година, Синдикатот на УПОЗ изврши повторно запи-
шување на 108 синдикални организации, со тоа што тие самостојно
располагаат со делот на финансиските средства, а сметководствена -
та евиденција се водеше во Синдикатот на УПОЗ. Исто така, поднесе
ново барање до МТСП и доби решение за утврдување на репрезента -
тивност. Синдикатот ја поддржа измената на ЗРО во 2014 година со
која се овозможи работникот писмено да се изјасни за продолжување
на договорот за работа и по наполнување на 64 години живот, и тоа
најмногу до 67 години живот за маж и 65 години живот за жена.

За Законот за административни службеници од 2014 година, Син-
дикатот на УПОЗ сметаше дека не е реформски и дека одредени него -
ви члено ви се противуставни и бараше да се донесат негови измени и
дополнувања. Синдикатот на УПОЗ се обрати до сите синдика ти од јав-
ниот сектор здружени во ССМ со „Апел за синдикална соли дарност“ и
изготви информатив ни летоци кои беа поделени во сите синдикални
организации од управата. За лошите решенија од овој за кон, како и за
Законот за судска служба, Синдикатот на УПОЗ поднесе Иницијатива
до Уставниот суд на РМ заради неуставноста на одредени одредби и
за ради негативниот одраз врз материјалната состојба на вработените.
Не се реши и исплатата на додатокот од плата за судската полиција, за
што овие вработени поднесоа тужби. За потребата од носење посебен
Закон за јавнообвинителските службеници, со кој би се решиле сите
отворени прашања за овие вработени, Синдикатот на УПОЗ во конти-
нуитет укажуваше, но како и другите закони, тие се носеа по скратена
постапка без да се земат предвид неговите предлози и забелешки. 
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Законот за изменување и дополнување на Законот за извршува -
ње на санкции се донесе на 6.12.2013 година со што и вработените во
КПУ и ВПУ добија статус на државни службеници, затворска полиција
и помошно-техничките лица. Со новите пресметки на платите се оче-
куваше дека овие вработени ќе добијат значително зголемување на пла -
тите, но со измените и дополнувањата на ЗИС од 2014 година овој про-
 цес требаше да започне со примената на Законот за вработените во јав -
ниот сектор и Законот за административни службеници од 15.2.2015
година. Синдикатот на УПОЗ укажуваше до надлежното Министер -
ство за правда и до претседателот на Владата на РМ дека овие врабо -
тени трпат ненадоместлива штета и дека ќе подне се кривична пријава
до надлежното Министерство.

За Законот за инспекциски надзор, Синдикатот на УПОЗ достави
предлози и забелешки дека обилува со правни нелогичности и недо-
речености и дека со воведувањето дисциплинска постапка, единстве -
на казна предвидена за инспекторот е прекин на договорот за работа. 

Синдикатот на УПОЗ и во периодот меѓу 6. и 7. Собрание: преку
Со лидарниот фонд обезбедуваше парична помош и парични позај -
мици на сво ето членство; ги прошири синдикалните понуди поволни
за своето членство; организираше синдикални школи, семинари, кон-
ференции, спортски игри и средби на национално и регионално ниво;
ја развиваше меѓународната синдикална соработка и со свои прет став -
ници учествуваше на семина ри и конференции во организација на PSI
и EPSU; печатеше информативен материјал; организираше првомај -
ски протести и маршеви, за сите членови на Синдикатот на УПОЗ беа
изработени и доделени нови модерно дизајнирани членски карти;
беше иницијатор и еден од потписниците на Повелбата за солидар-
ност; поттикнуваше и остваруваше соработка со образовни и научни
институции и организации, со невладиниот сектор.

Во Програмските насоки на Синдикатот на УПОЗ за наредниот пе-
риод – 2015-2020 година беше нагласено дека ќе дејствува самостојно
и независно за остварување и подобрување на економските и социјал -
ни права и за поединечните и колективни права и интереси на своето
членство, користејќи ги сите средства и методи на дејствува ње, пред сè,
преку социјалниот дијалог и социјалното партнерство и практикување
на меѓународните трудови стандарди. Програмските насоки вклучу-
ваат: праведно вреднување на трудот; унапредување на човековите
права и слободи во остварувањето на социјална правда на сите нивоа;
остварување на слободата на синдикал но дејствување; што посилна
преговарачка улога на Синдикатот; навремена и стручна правна зашти -
та; синдикално образование и оспособување на свое то членство, и др. 

За претседател на Синдикатот на УПОЗ Собранието повторно со
акламација го избра Пецо Грујовски.
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досегаШни претседатеЛи на синдикатот на упоз

До основањето на Синдикатот на УПОЗ, претседатели на Репуб-
личкиот одбор на Синдикатот на работниците од управата, правосуд-
ството и финансиските организации беа: Томо Софрониевски, Снежа-
на Андова, Милка Ристова. Од основањето на Синдикатот на УПОЗ, прет -
седатели беа Панче Кочовски и Ванчо Муратовски. Актуелен прет се-
дател е Пецо Грујовски. 
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пантелеј (панче) кочовски – нај пр -
во бил претседател на републичкиот од -
бор на синди катот на работниците од уп -
равата, правосудството и финансиските
организации (чиј пра вен следбеник е син-
дикатот на упоз) од 27.2.1990 годи на до
28.3.1991 година. функцијата претседа-
тел ја извр шувал волонтерски, а ја напуш -
тил заради професионална презафа  те-
ност. панче ко човски бил вра бо тен во
здружението за зашти та на авторски му -
зички пра ва на република македонија.

Ванчо муратовски – до изборот за
прет се дател на синдикатот на упоз бил
секретар, а на 28.3.1991 година бил из-
бран за претсе да тел на републич киот
одбор на синдикатот на работ ниците од
управата, правосудството и општестве-
ните организации и здру женија на граѓа -
ни (чиј правен следбеник е синдикатот
на упоз). за претседател на синдикатот
на упоз бил избран и на Второто собра-
ние (7.10.1993 година), на третото собра -
ние (31.10.1997 годи на), на Четвртото
со брание (28.11.2001 година) и на петто -

то собрание на синдикатот на упоз (11.1.2006 година). по завр -
шувањето на мандатот бил избран за поче сен претседател на
синди ка тот на упоз. Ванчо муратов ски бил избран и за претсе -
дател на ссм на 16 конгрес на ссм (2002 година) и на 17 кон-
грес на ссм (2006 година). Бил претседател на субрегионот на
Централна европа и член на из вршните комитети на PSI и EPSU. 



2.3. органи на синдикатот на упоз 

собрание/конгрес на синдикатот на упоз 

Од формирањето на Синдикатот на УПОЗ во 1991 година, највисок
ор ган на Синдикатот на УПОЗ беше Собранието, а согласно Статутот
на Синди катот на УПОЗ усвоен на Седмото собрание одржано на
12.12.2015 година, највисок орган е Конгресот. Други органи на Син -
ди катот се: Претседателство; Извршен одбор на Претседателството;
претседател на Синдикатот; Надзорен одбор; Статутарна комисија. 

Конгресот е највисок орган на Синдикатот на УПОЗ. Се свикува на
секои пет години или по барање на членовите. Вонреден конгрес се сви-
кува на барање на две третини од синдикалните организации кои имаат
членство над 50% од вкупниот број на членови на Синдикатот. Иници -
јатива за свикување на Вонреден конгрес не може да се покре не една
година пред одржување на Редовниот конгрес и една година по него -
вото одржување. Одлука за датумот и местото на одржување на Конгре -
сот ја донесува Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, најмалку
еден месец пред неговото одржување. Бројот и структурата на деле-
гатите на Конгресот се утврдува со посебна одлука на Прет седа тел-
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пецо грујовски – за претседател на
синдикатот на работниците од упра ва -
та, правосудните органи и здруженија
на граѓани на ре публика македонија
бил избран на Шесто то собрание (одр-
жано на 21.12.2010 година) и повторно
ре избран на седмото собрание на син-
дикатот на упоз (одржано на 12.12.2015
година). пред изборот за претседател на
син дикатот на упоз, пецо грујовски во
април 2000 година бил именуван за се -
кретар, а потоа за гене рален се кретар

на синдикатот на упоз. од 2005-2009 година ја извршувал
функцијата портпарол на ссм и функцијата генерален се кретар
на синдикатот на упоз. Во ссм бил вработен во 1987 година и
именуван за секретар на службата за информирање.



ството на Синдикатот на УПОЗ. Делегати на Конгресот се и чле новите
на Претседателството, Надзорниот одбор и Статутарната комисија, а
делегати на Вонреден Конгрес се оние кои биле делегати на редовни -
от Конгрес. Конгресот работи ако на истиот присуствуваат повеќе од
половина избрани делегати а Одлуките се полноважни ако за нив се
изјаснат повеќе од половината присутни делегати на Конгресот.

Задачи и овластувања на Конгресот се: избор и именување на
работни тела на Конгресот; донесување Деловник за работа на Кон-
гресот; донесување на Статут и Програма за работа на Синдикатот;
усвојување на Извештај за работата во период меѓу два Конгреса; го
разрешува Претседателството, претседателот на Синдикатот и Над-
зорниот одбор; ја верификува Одлуката за бројот и структурата на
Претседателството; врши избор на претседател на Синдикатот; врши
избор на членови и нивни заменици на Надзорниот одбор; донесува
одлука за здружување и раздружување; донесува одлука за преста-
нување на дејствувањето на Синдикатот. 

Претседателството на Синдикатот на УПОЗ е највисок орган на Син -
дикатот меѓу два конгреса. „Претседателството го сочинуваат: претседа -
телот на Синдикатот на УПОЗ, генералниот секретар на Синдикатот на
УПОЗ, претседателите на одборите и претседателите или претставни-
ците на синдикалните организации согласно Одлуката за бројот и структу -
рата на членовите, што Претседателството ја утвр ду ва со посебна одлу-
ка“ (член 54, точка 2 од Статутот на Синдикатот на УПОЗ). Надлежности -
те на Претседателството се: подготвува предлог-документи за Конгре-
сот; донесува и спроведува про грама за работа на Синдикатот; донесу-
ва одлука за финансирање на Синди катот; преговара и склучува колек-
тивни договори; реализира активно сти кои се за подобрување на усло-
вите за работа, за сигурност на работни те места и материјалната и соци -
јална сигурност; помага во работата на синди калните организации; име-
нува регионални претставници; организира образование на синдикал-
ните претставници; го организира информирањето во Синдикатот; фор -
мира одбори заради разгле дување на специфичните прашања од по-
себен интерес за одделни групации, односно дејности, итн.

Во текот на мандатот, Претседателството на Синдикатот на УПОЗ
годиш но одржуваше, во просек, пет до шест седници, согласно потре -
бите за реа ли зирање на стратешката програма и решавање на акту-
елни прашања и проблеми во интерес на членството. Заради разгле-
ду вање на специфичните интереси за одделни групации, односно
дејности на вработените – членови на Синдикатот на УПОЗ, Претседа -
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телството на Синдикатот на УПОЗ по потре ба формира и работи во од -
бори и комисии. 

Извршниот одбор: ги спроведува одлуките на Претседателство то
на Синдикатот на УПОЗ, се грижи за информативната, организациската
и друга дејност во Синдикатот и односите со работодавачот и јавноста;
носи одлуки согласно Програмата на Синдикатот, како и одлуки и заклу -
чоци по итни прашања од надлежност на Претседател ството, и др.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ го избира Конгресот на
Син дикатот. Претседателот го претставува и застапува Синдикатот;
ја спроведува политиката и активностите на Синдикатот; преговара и
го потпишува гранскиот колективен договор; заедно со претседате-
лот на синдикалната организација преговара и ги потпишува колек-
тивните договори на ниво на работодавач; ги иницира и координира
активностите за реализација на одлуки те, заклучоците и ставовите
на Синдикатот и неговите тела; до Конгресот предлага кандидат за ге -
нерален секретар на Синдикатот; до Претседателството предлага кан -
дидати за потпретседатели на Синдикатот, и др. 

Надзорниот одбор на Синдикатот на УПОЗ го избира Конгресот.
Составена е од три члена и нивни заменици. Неговата надлежност е да
врши надзор над употребата и користењето на имотот и финансиски -
те средства на Син дикатот на УПОЗ. Надзорниот одбор на Синдикатот
на УПОЗ најмалку ед наш годишно поднесува извештај до Прет се  да -
телството на Синдикатот на УПОЗ за материјално-финансиското ра-
ботење на Синдикатот.

Статутарна комисија. Ја сочинуваат пет члена и нивни заменици
кои ги избира и разрешува Претседателството на Синдикатот на УПОЗ.
Го следи спроведувањето и дава толкување на одредбите на Статутот
на Синдикатот; ја оценува усогласеноста на одредбите на другите
акти на Синдикатот; арбитрира меѓу споровите на синдикалната орга -
низација и Синдикатот. 

Одбори. По одржувањето на Шестото собрание на Синдикатот на
УПОЗ, како помошни тела на Претседателството на Синдикатот на
УПОЗ се форми раа: Одбор за административни службеници, Одбор
за локалната самоуп рава и ТПЕ, Одбор за правосудните органи и јав-
ните обвинителства, Одбор за КПУ и ВПУ, Одбор за инспекциските служ -
би и Одбор за подготовка и организација на спортските игри и средби.
Одборите, специјализирани по одделни теми, се состануваат на три ме -
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сеци и до Претседателството на Синди катот на УПОЗ доставуваат кон -
кретни предлози за дејствување од интерес за членството. 

Годишни конференции. Како позитивно искуство од работењето
на Синдикатот на УПОЗ во последните години се покажа одржување -
то на годишни конференции, на кои учествуваат: претседателите на
синдикалните организации – членки на Синдикатот на УПОЗ, претсе-
дателот на Синдикатот на УПОЗ, членови на органите и телата на Синди -
катот на УПОЗ и министри и претставници на соодветните ресорни
министерства и други државни институции. 

На годишните конференции се дебатира и се остварува заедни -
чки договор за решавање на проблеми од интерес за синдикалното
членство и пошироко на вработените. Вообичаено, тема на конферен -
циите се: редовна исплата и зголемување на платите на вработените,
додатоците на плата; почитување на Гранскиот колективен договор;
потпишување на колективните договори на ниво на работодавач и нив -
ното почитување; остварување на правото на регрес за годишен од -
мор; имплементирање на законите и владеење на правото; вклучува -
ње на Синдикатот на УПОЗ во постапката при носењето на нови или
из- мена и дополнување на законите од областа на трудот; унапре ду -
вање на социјалниот дијалог за прашања коишто ги засегнуваат вра -
ботените; остварување на правото на штрајк; работното вре ме; усло -
вите за работа; почитување на Законот за безбедност и здравје при ра -
бота особено во услови на пандемијата со вирусот Ковид-19, итн.
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2.4. секција на млади на синдикатот на упоз 

Секцијата на млади на Синдикатот на УПОЗ е основана со Одлу -
ка на Претседателството од 28.10.2002 година. Секцијата одржа кон -
ститутивна седница на Претседателството на Секцијата на 12.3.2003
година, на која беа усвоени: Деловник за работа на Претседателство -
то, Правила за организационата поставеност на Секцијата и Програм-
ските цели. За прв претседател беше избран Зоран Јосифовски од
Основниот суд Кавадарци, кој подоцна беше избран и за претседател
на Секцијата на млади при ССМ. 

Периодот од основањето на Секцијата го карактеризираат ис клу -
чително неповолни економски и социјални состојби во државата, што
особено ги погодуваше младите. Иако младите го сочинуваа нај голе -
миот дел од работоспособното население, тие беа најмногу пого дени
од големата стапка на невработеност и беа принудени да прифаќаат
вработувања по договор на дело, да работат непријавени, во т.н. нефор-
мален сектор, без каква и да е сигурност и заштита на пра ва та од ра -
ботниот однос. Синдикатите, пак, се соочуваа со намалува ње на бро јот
на членството, но и со сè понеповолната старосна струк тура на член -
ството. Тоа се должеше на намалувањето на бројот на нови вработу-
вања, како и заради фактот што младите работници по заснова ње то на
работниот однос беа сè помалку заинтересирани за синдикално орга-
низирање.

Наведените состојби, природно, ја наметнаа потребата синдика-
тите, во рамките на своето делување, посебно внимание да посветат
на привлекување на младите работници за членување во синдикатот,
но и нивно вклучување во процесот на одлучување во синдикатите.
Синдикатот на УПОЗ, во рамките на синдикалното движење во Маке -
донија, секогаш претставувал промотор на идејата за зајакнување на
уло гата на младите во Синдикатот, па во таа смисла даде целосна под -
дршка на основањето на Секцијата на млади на Синдикатот на УПОЗ,
но и на активностите на Секцијата за целиот период од основа њето.
Преку Секцијата на млади, Синдикатот на УПОЗ ги осознава ше пробле -
мите и потребите на сите млади и тоа не само на оние кои беа во рабо -
тен однос, туку и пошироко во општеството, како и тоа што оче куваат
младите од Синдикатот.

Секцијата на млади на Синдикатот на УПОЗ пред себе ги постави
следните основни програмски активности: спроведување на активни
кампањи во средините во кои синдикатите не се традиционално при-

51



сутни (новите работни места, местата на кои младите работат во т.н.
неформален сектор, или се на премин од училиште, на пазарот на тру -
дот); соработка со средно школските, студентските и со невладините
организации на млади, заради проширување на делокругот на актив-
ностите; остварување контакти со младите работници и нивно орга-
низирање на нивните работни места; информирање на младите ра -
ботници за нивните права од работен однос и зашти та при работа; орга -
низирање семинари и трибини на теми од интерес на младите прет -
ставници и членови на Синдикатот, итн.

Од самото основање, битен сегмент во рамките на дејствување то
на Секцијата беше организирањето на младите во рамките на ор га ни -
зациона та структура на Секцијата. Беше остварена успешна со работка
со Американскиот центар за работничка солидарност во рамки на:
„Програмата за стратешко планирање“ во 2004-2005 година. Во не-
колку фази беше реализиран проектот: „Организирање и регрутира ње
на младите синдикалци“. 

Во соработка со Шведскиот синдикат на државни службеници беше
организиран семинар, на тема: „Младите и синдикатот“, на кој младите
синдикалци и идни синдикални лидери раз говараа на повеќе теми кои
се однесуваат на основите на синдикалното работење: поим, улога и
зна чење на синдикатот, регрутирање на нови членови, едукација на мла -
дите синдикалци и особено за потребата од изнаоѓање на модели за
тоа како младите луѓе да се заин тересираат за синдикална работа и да
се зачленат во синдикатот.

Секцијата остваруваше и богата меѓународна соработка со свои -
те синдикални колеги, особено од земјите од поблиското опкружување.
Во тие рамки особено е значајна соработката со секциите на млади на
Синдикатот „Независност“ од Република Србија и Синдикатот „Поткре -
па“ од Република Бугарија. Секцијата на млади на Синдикатот на УПОЗ,
преку Секцијата на млади на ССМ, се вклучи и во активностите на мре-
жата на млади од синди катите од Југоисточна Европа. Секцијата имаше
исклучително успешна соработка и со Фондацијата „Фридрих Еберт“.

Она што особено треба да се нагласи и претставува најголема при -
добивка од функционирањето на Секцијата, се големиот број членови
кои токму преку активностите на Секцијата се изградија како синдикал -
ни лиде ри, а подоцна некои од нив беа избрани за синдикал ни прет -
ставници во своите синдикални организации, како и за членови на
Претседателството на Синдикатот на УПОЗ.
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Во периодот кој следеше, Секцијата на млади и натаму продол жи
со одредени активности. За претседател на Секцијата на млади бе ше
избрана Јасмина Дуриќ од Воено медицинскиот центар, а во 2013 го-
дина, за претседател на Секцијата на млади беше избрана Вјол ца Ејупи
од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. За време на нив-
ното координирање на активностите на Секцијата на млади беа ор-
ганизирани повеќе семинари и работилници, на кои мла дите члено ви
на Синдикатот на УПОЗ ги искажуваа своите ставови и мислења по
прашањата кои ги засегнуваа. 

Со оглед на тоа што во еден период се почуствува недостиг на идеи
и ин терес за работа на Секцијата и, на извесен начин, згаснаа актив-
ностите на младите, во декември 2017 година, со Одлука на Претсе-
дателството на Синдикатот на УПОЗ повторно беше формирана Сек-
цијата на млади. За претседател на Секцијата беше избран Бојан Три-
пуноски, стручен соработник во Синдикатот на УПОЗ. Со повторното
формирање на Секцијата се зголеми дејствувањето и учеството на
младите членови на Синдикатот во повеќе активности:

- Од 27-30.7.2018 година, шест членови на Секцијата на млади уче-
ствуваа на Летната школа организирана од Синдикатот на управа та на
Република Српска кој се одржа на Козара – Република Српска, во рамки
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на про ектот: „Приближување на ЕУ на младите работници од регионот
и запознавање со добрите пракси и учење на работните политики”;

- Од декември 2018 година, до декември 2019 година, Секцијата
на млади на Синдикатот на УПОЗ беше партнер во проектот: „Права на
работа, работа за права“, кој е поддржан од Erasmus+програмата на
Европската Унија: KA2 – Capacity Building in the Field of Youth/Western
Balkan Window, а носител беше Синдикатот на управата на Република
Српска. Во проектот учество зе доа и граѓанската организација Разво ен
центар за млади од Белград и Синдикатот на управата и правосудство -
то на Црна Гора; 

- Од 7-11.4.2019 година, членови на Секцијата на млади на Синди -
катот на УПОЗ зедоа учество во реализација на проектот: КОМПАС, ор -
га низиран од Развојниот центар за млади од Белград, со поддршка на
Одделението за млади на Советот на Европа за образување на мла ди
синдикалци за човековите права;

- Од 23-25.1.2020 година, Секцијата на млади на Синдикатот на
УПОЗ заедно со Синдикалниот центар за едукација и обуки ја органи -
зи раа работилницата: „Моето право на информираност”, која се одр жа
во Велес (хотел „Романтик“), а поддржана од Европската младинска
орга низација при Советот на Европа. На оваа работилница учествуваа
24 млади членови на Синдикатот од повеќе синдикални организации;

- Од 1.8-30.11.2020 година, Секцијата на млади на Синдикатот на
УПОЗ заедно со Синдикалниот центар за едукација и обуки од Скопје,
го имплементира проектот: „Заштитете го правото на вашите права”,
со учество на 24 млади членови на Синдикатот на УПОЗ кои преку он-
лајн работилница дискутираа за човековите права и правата од рабо -
тен однос во услови на вонредната состојба со пандемијата со Ковид-19.
Овој проект беше поддржан од Европската младинска фондација на
Советот на Европа. 

Секцијата на млади по нејзиното повторно формирање имаше по -
веќе активности, преку кои младите членови на Синдикатот на УПОЗ
станаа двигатели на синдикалното дејствување а Секција на млади ге -
нератор за придобивање на млади членови и идни лидери во синди-
калните организации.
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2.5. секција на жени на синдикатот на упоз 

Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, во 2003 година, со Од -
лука формира Секцијата на жени, а на 12.12.2017 година формира Сек -
цијата на жени во нов состав. 

Задачите и целите на Секцијата на жени на Синдикатот на УПОЗ
се: оства рување и заштита на правата на жените вработени во управа -
та, правосудните органи и здруженијата на граѓани кои произлегуваат
од работни от однос; еднаков третман со мажите при вработувањето
и вреднувањето на трудот; активно учество во процесот за унапредува -
ње на условите за работа, заштита при работа во услови тешки и штет -
ни по здравјето, особено за бремените жени и жените со мали деца;
заштита на животната и работната средина; поголема грижа за само-
храните мајки и инвалидизираните жени; учество во донесувањето и
спроведувањето на прописите и одлуките кои произлегуваат од рабо -
тата на Синдикатот на УПОЗ; синдикална едукација; поголемо учество
на жените во синдикалното раководство; ини цирање средби и разго-
вори со работодавачот; остварување на поголеми пра ва на жените во
општествениот, политичкиот, економскиот и јавниот живот; соработка
со Секцијата на жени при ССМ и други невладини и меѓународни орга -
низации; информирање на членството за својата работа, и др.
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Трибина: „Женското лидерство во областа на безбедноста“ 
Царинска управа на РСМ (10.4.2019 година) 



Секцијата на жени на Синдикатот на УПОЗ со свои претставнички
учествуваше во реализација на повеќе кампањи и дебати заедно со сек-
циите на жени од другите синдикати здружени во ССМ: „Стоп на работа -
та на црно за жените“; „Реформи ДА, но НЕ на штета на здравјето“; Про-
 моција на Декларацијата ма МОТ за основните принципи и права од ра -
бо та; Отворен фо рум: „Како да се организираме и да си помогне ме“;
Три бини: „Рамковниот договор и уставните амандмани“; „Трговијата со
луѓе како појава во Македо нија“; „Жената во реформата на пензискиот
систем“; „Жената и условите за пензионирање“; „Како да се спротивста-
виме на дискриминацијата на паза рот на трудот во Југоисточна Европа“;
Тркалезна маса: „Мајчинството и роди телските права“, и др.

Секцијата на жени работи согласно Програма за работа. За реа ли -
зира ните активности доставува годишни извештаи до Претседател -
ството на Синдикатот на УПОЗ.

2.6. финансирање на активностите на синдикатот на упоз 

Во Статутот на Синдикатот на УПОЗ (член 74) е утврдено дека чле-
на ри ната е основниот извор на финансирање на дејностите на Синди -
катот на УПОЗ. Покрај од членарината, Синдикатот може да се финан-
сира и од донации, прилози, спонзорства, подароци и други материјал-
 ни и нематеријални приходи.

Согласно Одлуката за финансирање на функциите на Синдика-
тот на УПОЗ, усвоена од Претседателството на Синдикатот на УПОЗ на
13.7.2011 година, висината на членарината којашто се исплатува од
нето-исплатата на секој член на Синдикатот изнесува 1%. Од овие
средства, 0.40% се користат за Солидарниот фонд, а 0.60% се кори-
стат за финансирање на функциите на Синдикатот (0.40% за синди-
калната организација – подружница; 0.60% за Синдикатот на УПОЗ.
Со Одлуката на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ од 23.9.2009
година, членарината за: невработените, учениците, студентите и пен-
зионерите изнесува 60 денари.

Средствата од синдикалната членарина и другите приходи, Син-
дикатот на УПОЗ ги користи за: организирање на синдикални активно -
сти и акции; правна помош на членовите; посебни фондови (за соли-
дарна помош, организирање штрајк); образование и оспособување
на синдикалниот кадар и синдикалното членство; подготовка и одржу -
вање на седници, конференции, состаноци, работни средби; меѓународ -
на синдикална соработка; културни и спортски активности; информи-
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рање и издавачка дејност во функција на промоција на синдикатот;
функционални расходи (основни средства за работа, плати и други при -
мања на вработените согласно колективен договор); други трошоци
за остварување на активностите на Синдикатот утврдени со статутар -
ните и програмските документи. 

Солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ. Овој Фонд е основан во
1994 година на барање на членството. Корисници на средствата на
Фондот се сите членови на Синдикатот на УПОЗ кои уплатуваат сред-
ства согласно Одлуката за финансирање, а правото на користе ње
средства се стекнува по шест месеци членување. По барањата на чле-
новите на Синдикатот на УПОЗ одлучува Комисија за распределба на
средствата од Солидарниот фонд која ја избира Претседателство то
на Синдикатот на УПОЗ. Членот на Синдикатот на УПОЗ може да добие
парична помош и парична позајмица коишто се одобруваат врз осно -
ва на критериуми утврдени во посебен Правилник. 

Паричната помош од Солидарниот фонд е неповратна и може да
се добие за подолготрајно боледување; лекување (во Македонија и во
странство); лекување и медицински помагала; загрозена матери јална
состојба; за новороденче; за прваче; за потешки последици од еле-
ментарни непого ди; за смрт на член на Фондот; за смрт на член на не -
говото потесно семеј ство; за заминување во пензија; парична по мош
за време на штрајк; во случај на отказ или претрпени финанси ски по -
следици заради синдикални активности. 

Парична позајмица членот на Синдикатот на УПОЗ може да до бие
за лекување; школување; елементарни непогоди; било кои други слу-
чаи кои не се назначени во Правилникот. 

Награди и признанија. Од средствата на Солидарниот фонд мо -
жат да се доделуваат награди и признанија на поединци или организа -
ции кои значајно придонеле за развојот и остварувањето на целите
на Синдикатот на УПОЗ, во вид на плакета и паричен износ. Одлука за
доделување на наградите и признанијата донесува Извршниот одбор
на Синдикатот на УПОЗ.
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табела бр. 1. доделени парични средства од солидарниот фонд 
на членовите на синдикатот на упоз
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соЛидарна помоШ
(неповратна)

соЛидарна помоШ
(позајмица - повратни средства)

година износ во мкд година износ во мкд

1994 149,643 2006 648,000

1995 663,337 2007 1.128,000

1996 887,410 2008 1.440,000

1997 1.070,345 2009 1.728,000

1998 1.531,967 2010 2.052,000

1999 1.297,247 2011 2.862,000

2000 1.514,782 2012 3.868,600

2001 4.026,327 2013 2.945,700

2002 1.481,710 2014 2.910,650

2003 1.139,314 2015 3.250,000

2004 1.240,006 2016 2.636,000

2005 1.532,992 2017 2.020,262

2006 1.371,509 2018 2.068,126

2007 1.483,501 2019 2.140,000

2008 1.245,480 2020 892.000

2009 1,487,423 Вкупно 32.589.338

2010 952,490 заклучно со 31.05.2021 година 
од солидарниот фонд исплатени се:

неповратни парични средства 
613 барања во износ од 2.672.200 ден.

одобрени се 30 позајмици 
во износ од 712.000 ден.

2011 1.300,138

2012 1.442,389

2013 1.810,906

2014 2.349,468

2015 2.619,482

2016 6.997,877

2017 2,392,856

2018 2,617,993

2019 2.511,900

2020 4.164.800

Вкупно 51.263.382



Покрај Солидарниот фонд, Синдикатот на УПОЗ изнаоѓа начини
за по мош на членството за подобрување на животниот стандард. Во
таа функци ја, има склучено договори за соработка и понуда на повол -
ни услови за своето членство со повеќе организации и институции кои
се однесуваат на: здравство; образование; финансиски услуги; теле-
комуникации; бела техника и други производи за домаќинството; оси-
гурување; туристички понуди, и др.
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Во изминатиот период, комисијата за солидарен фонд континуи-
рано ги разгледуваше барањата на членовите на синдикатот, по
најразлични основи согласно нивните потреби и кретириумите со-
гласно правилникот за доделување на парична помош. 
од солидарниот фонд на синдикатот на упоз им беше исплате -
на соли дарна помош на членовите кои штрајкуваа во 2000/2001
година (80 дена) и 2016 година (60 дена).
на членови на синдикатот на упоз кои беа раселени и принудно
исте рани од своите домови, или чии домови беа опожарени, од
реоните опфатени во воените дејства во република македонија
во 2001 година, од солидарниот фонд им беше доделена едно-
кратна помош.
Во 2020 година беше прогласена пандемија со вирусот ковид-19.
прет седателството на синдикатот на упоз во месец април 2020
година, согласно член 28 од правилникот за солидарен фонд,
одлучи на сите членови кои ќе бидат заболени од вирусот ковид-
19 да им биде исплатена неповратна парична помош. така, од по -
четокот на здравствената криза во март 2020 година, до крајот
на јуни 2021 година преку солидарниот фонд, на сите членови за -
болени од ковид- 19 им беше доделена еднократна неповратна
финаннсиска помош. Во овој период од фондот, на 730 членови
на синдикатот на упоз им беше исплатена помош во вкупен из -
нос над 3.000.000 денари.



2.7. меѓународна синдикална соработка, 
здружување и дејствување 

Глобализацијата, транзицијата, светската економска криза, сè
поприсутниот притисок на капиталот врз трудот, го интензивира про-
цесот на заедничко интернационално синдикално дејствување и гра-
дење синдикални стратегии. Синдикатите се мобилизираат, се органи -
зираат, се поврзуваат, координирано и аргументирано одговараа и со
заеднички акции се спротивставуваат на намалувањето на правата на
работниците. 

Синдикатот на УПОЗ (Trade Union of the workers from the admin-
istration, judiciary and Citizens associations of the Republic of Macedo-
nia) од 1996 година е рамноправна членка на Меѓународната синди-
кална организација на синдикатите од јавните служби8 (Public Servce-
sIinternational) и на Европската син дикална организација од јавните
служби9 (EPSU – European Public Service Union). Во овие меѓународни
синдикални организации, Синдикатот на УПОЗ ги афирмира своите ста -
вови и мислења за прашања од интерес за своето член ство. 

Целта на меѓународната синдикална соработка, пред сè, е да се
раз менуваат информации и искуства од остварувањето на едно од
елементарните човекови права – правото на синдикално организира -
ње и дејствување, како и корисноста од практикувањето на светските
трудови стандарди, потребата од хармонизирање на македонското со
европското законодавство, итн. Редовно се остваруваат: ко муникации,
средби и студиски престои, се реализираат проекти од заеднички ин -
те рес, се разменуваат искуства и знаења преку разни образовни форми
на актуелни теми од интерес за своето членство, спорт ски натпревари,
и др. Ова се должи и на фактот што синдикатите независно во која др -
жава дејствуваат, се соочуваат, речиси, со идентични проблеми: невра -
ботеност; несигурни работни места; несоодветно вред нување на трудот;
опаѓање на животниот стандард на работниците; сиромаштијата; миг-
рацијата на работната сила; сивата економија, и др.
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8 PSI е интернационална автономна синдикална федерација на вработените во јавните
служби. Ги застапува синдикатите на јавните служби од 141 земја ширум целиот свет,
524 здружени синдикати, со околу 20 милиони членови вработени во јавните служби.
9 EPSU е европска федерација на синдикатите на вработените од јавните служби во
која се организирани 8 милиони работници од овој сектор низ цела Европа.



На 12.2.2021 година, EPSU одржа online состанок на синдикатите
од јавниот сектор од Централна и Југоисточна Европа, меѓу кои и Син-
дикатот на УПОЗ, на кој се разговараше и се разменија искуства за про-
блемите предизвикани од пандемијата со вирусот Ковид-19, за мерки-
те што ги преземаат државите за справување со здравствената и еко-
номската криза и одразот врз стандардот на вработените, за почитува -
њето и примената на колективните договори, и др. 

Синдикатот на УПОЗ има соработка со пoвеќе сродни гран ски син-
дикати од земјите од регионот и пошироко: сите земји од поранешната
ЈУ-Федерација, Грција, Турција, Бугарија, Германија, Ита лија, Холандија,
Унгарија, и др. На иницијатива на Синдикатот на УПОЗ за развивање по-
блиска балканска соработка на синдикатите од јавниот сектор, по скоро
двего дишна соработка со Грчкиот региона лен син дикат ЕДОТ, се вклучи
и реализираше бројни активности во ИНТЕРЕЕГ II-програмата, кофи-
нансирана од ЕУ. Развивањето и зајакнување то на соработката и интег-
рирањето на меѓународно ниво за Син дикатот на УПОЗ премина во
тра диција посебно со синдикатите од земјите од регионот, како што е
регионалната соработка на синдикатите на упра вата и правосудството
РОСУП.* Синди ка тот на УПОЗ има потпишано: Повелба за соработка со
Синдикатот на управа та и правосудството на Црна Гора (на 22.6.2006
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Во 2000 година EPSU донесе одлука за исклучување од членство
на синдикатите кои не се од земјите-членки на еу и земјите-кан-
дидати за прием во неа, а со тоа и на синдикатот на упоз и синди -
катот за здравство и социјална заштита на рм. на Шестото гене-
рално собрание на EPSU, претседателот на синдикат на упоз, Ван -
чо муратовски, изнесе дека одлуката на EPSU е во спротивност со
синдикалните традиции за заедништво, соработка и соли дарност
и дека здружувањето е слободна определба на синдикатите. Ло-
бирањето, разговорите и жестоките говори (посебно на синдикал-
ните претставници од франција и англија) придонесоа оваа одлука
да се измени и синдикатите од земјите кои не се член ки или кан-
дидати за членство во еу, добија статус на членки-посматрачи.

* Синдикатот на УПОЗ,  2. Синдикат на управа на Република Српска,  3. Самостоен Син -
ди кат на државните службеници и другите вработени во Босна и Херцеговина, судските
власти и јавните установи во БиХ,  4. Синдикат на управата и правосудството на Црна
Гора,  5. Самостоен синдикат на државните службеници и другите вработени во органите
на државната управа, судската власт и јавните установи во Федерација БиХ,  5. Синдикат
на Управата Србија,  6. Синдикат на Правосудството Србија.



година); Договор за сора ботка со Синдикатот на вработените во сите оп-
штини и општи услуги од Репу блика Турција (на 26.11.2007 година); Ме-
морандум за синдикална соработка со Независниот синдикат на право -
судството на Косово (2.3.2017 го дина); Меморандум за синдикална со-
работка со Синдикатот на јав ни службеници и јавна администраци ја на
Албанија (20.7.2017 годи на); Мемо ран дум за деловно-техничка сора-
ботка со Развојниот центар за мла ди од Србија (2.7.2020 година).

2.8. соработка на синдикатот на упоз 
со други институции и асоцијации

Синдикатот на УПОЗ отвори широк простор и во континуитет ја
негува соработката со универзитети од Република Северна Македони -
ја: со ФОН Универзитетот на 15.11.2017 година потпиша Меморандум
за соработка и договор за деловно-техничка соработка; на 15.10.2020
година потпиша Договор за деловно-техничка соработка со Меѓуна-
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синдикатот на упоз беше иницијатор за потпишување на повел -
ба та за солидарност10 во 2013 година, во очи на одбележувањето
на први мај – меѓународниот ден на трудот. повелбата ја потпи ша
со: самостојниот синдикат на клиничките центри (сскЦ), самостој -
ниот синдикат на новинарите и медиумските работници (сснм),
синдикатот на македонската дипломатска служба (смдс) и движе -
њето за социјална правда „Ленка“. Целта на потпишува ње на повел -
бата за со ли дарност беше овие синдикати да би дат предводници
на новото синдикално движење во македони ја, а одбележувањето
на први мај да стане традиција. кон повелбата за солидарност по-
доцна се приклучија и други синдикати и здруженија, како и леви-
чарски движења: синдикат на култура та на рм (скрм); мулти-
етнички синдикат на образование (месо); конфедерација на син-
дикални организации на македонија (ксом); независен ака дем -
ски синдикат (накс); Левичар ско движење „солидарност“; мла -
дин ска организација мугра; тивко мно зин ство „гласно“ (Штип) и
„достоинствен работник“ (прилеп), синди кат на индустрија, енер-
гетика и рударство (сиер), синдикат на работниците од угостител-
ството, туризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчи-
ството и заштитните друштва (суткоз) и агро синдикат. 

10 Во делот Прилози на оваа Монографија може да се види интегралниот текст на По-
велбата за солидарност.



родниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ од
Свети Николе, со кој се овозможува користење на промотивни пакети
за студиски циклуси за членовите на Синдикатот на УПОЗ и членови -
те на нивните потесни семејства. Синдикатот на УПОЗ соработува и со
невладини организации и иницијативи: „Ленка“ – Дви жење за соци -
јална правда; Левичарското движење „Солидарност“; организациите
на средношколската и студентска младина, и др. 

2.9. образование и обука на синдикалното членство 

Една од долгорочните стратешки активности на Синдикатот на
УПОЗ е континуирано бесплатно образование и обука достапно на
што поголем број синдикално членство. Преку посебни програми се
практикуваат разни начини за реализација на оваа задача: семинари,
конференции, панел-дискусии, тркалезни маси, трибини, синдикални
академии, работилници, тренин зи, синдикални школи, кампањи. Пре ку
овие активности се придо несува: за издигање на све ста на работни ци -
те за користење на правото на органи зирање во синдикати; се збогату -
ваат знаењата за правата од работа; се јакнат капацитетите на синди-
калните лидери; се развиваат ве ш тини за колективно договара ње и
пре говарање; се разменуваат позитивни синдикални искуства со син-
дикати во земјата и надвор од неа; се информира за активно сти те и
акциите што ги презема Синдикатот, итн. 
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Секција на млади, Работилница – „Моето право на информираност“ 
(23-25.2.2020, Велес) 



Синдикатот на УПОЗ е носител и партнер во многубројни проек -
ти со Постојаниот комитет на Европската федерација на синдикатите
од јавните служби (EPSU), Светската (ITUC) и Европската (ETUC) синди -
кална организаци ја, Mеѓународната организација на трудот, Фон даци -
јата „Фридрих Еберт“ и други фондации, национални синдикал ни цен-
трали од странски држави, и др.

Синдикатот на УПОЗ со свои претставници учествуваше во реа-
лизацијата на бројни долгогодишни проекти заедно со претставници
на гранските синдикати здружени во ССМ, со: Сојузот на синдикатите
на Германија – Хесен, DGB и Фондацијата од Германија „Фридрих
Еберт“ („Friеdrich Ebert“ Stiftung); Американски центар за меѓуна-
родна работничка солидарност, AFLO – CIO; Програма на УСАИД. Со
Швајцарската конфедерација на синдикати се реализираше повеќе-
годишен проект на ниво на ССМ и се формира Центар за оспособу-
вање и образование на синдикалните кадри. Центарот го сочинуваше
тим од 20 обучени синдикални инструктори, професионално врабо-
тени во ССМ и гранските синдикати, кои одржуваа семинари со уче-
ство, во просек, на околу 1.000 учесници годишно. 

Најчесто обработувани теми на семинарите и работилниците за кои
постоеше интерес меѓу членството беа: улогата и функциите на Син ди -
катот; синдикален претставник; правата од работен однос; безбедност
и здравје при работа; реформи во јавната администрација; колек тив ни
договори на ниво на работодавач; јакнење на капацитетите на син-
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Дел од тимот на Центарот за оспособување и образование на синдикалните
кадри на ССМ, Тетово, „Попова Шапка“, 1997 година



дикалните организации; мобилизирање на синдикалното членство;
по добрување на комуника циите меѓу синдикатот и менаџерите; ост -
варување на пра вото на штрајк; плата и на до местоци од плата, итн.

„Синдикатот на УПОЗ заедно со Агенцијата на САД за меѓунаро-
ден развој – УСАИД во 2020 година започна со имплементација на
проектот „Подигни ја својата свест, пријави корупција, биди одговорен“,
за кој беа планирани осум работилници, но поради здравствената кри -
за предизвикана од вирусот Ковид 19 се одржаа само три работилни -
ци и тоа во Штип (29.1.2020 година); Куманово (13.2.2020 година) и
Струмица (27.2.2020 година). 

Целта на работилниците одржани во рамките на овој Проект беше
членовите на Синдикатот на УПОЗ да се стекнат со корисни информа-
ции и предизвиците на корупцијата и судирот на интереси; да се зголе -
ми свеста за негативните ефекти и последици од неа; да се овозможи
зајакнување на институционалните заштитни механизми; за индиви-
дуалната одговорност во спречување на корупцијата; да се охрабрат да
пријавуваат секаков вид корупција со цел таа да се искорени, итн.

Обуките на работилниците ги водеа експерти од оваа област ан-
гажирани од Синдикатот на УПОЗ, присуствуваа 40-50 учесници од
повеќе синдикални организации. За зал, овој проект беше прекинат,
согалсно забраните за организрање на работилници во 2020 година. 
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Работилница на Синдикатот на УПОЗ одржана во Куманово од проектот
„Подигни ја својата свест, пријави корупција, биди одговорен“

- поддржан од УСАИД



2.9.1. синдикални школи на синдикатот на упоз11

Од 1994 година кога е одржана Првата синдикална школа на
Син дика тот на УПОЗ, до 2020 година Синдикатот на УПОЗ организи-
раше и беа одр жа ни 31 синдикална школа. Тие се наменети за едука-
ција на синдикалното членство и повеќе години наназад беа дел од
активностите на УПОЗ. Присуството на голем број учесници на шко-
лите ја потврди оправданоста од нив ното одржување. На синдикал-
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Учесници на 30. Синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ (Охрид, 2019)

31. Синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ 
во услови на пандемијата со Ковид-19 (Охрид, 2020)

11 Во делот Прилози на оваа Монографија се дадени одржаните синдикални школи на
Синдикатот на УПОЗ



ните школи беа третирани повеќе теми и содржини од интерес за син -
дикалното членство и се дебатираше за тековните активности, мобил -
носта на синдикалното движење, начините за градење на поголе ма
доверба во Синдикатот со цел подигање на синдикалниот дух и истрај -
ност во решавањето на проблемите со кои се соочува Синдика тот. Во
тој контекст, на едукативните активности доминираа темите: органи-
зираност и методи и начин на функционирање на синди катот; син ди кал -
ни повереници; социјален дијалог; колективно преговарање и колек-
тив ни договори; права на вработените од работниот однос кои про-
излегуваат од законите; реформите во јавната администрација; ра-
ботни спорови и нивното решавање; правото на штрајк, и др. На уче -
сниците на синдикалните шко ли им се доделуваат дипломи за уче-
ство. Сите теми обработувани на синдикалните школи се публику -
вани во брошури кои се доставувани до синдикалните организации.

Вообичаено, на синдикалните школи на Синдикатот на УПОЗ уче -
ствуваат и гости – претставници на синдикати од земјите од регионот
со кои се разменуваа искуства за: правата од работа, социјалниот ди -
јалог и преговарачките процеси и вештини, колективните договори,
законската регулатива од областа на трудот, итн. Исто така, претстав-
ници на Синдикатот на УПОЗ учествуваат на едукативни активности
во организација на синдикатите од повеќе земји од регионот.

2.10. спортски игри и средби на синдикатот на упоз12

Почнувајќи од 1995 година традиционално, секоја година, Синдика -
тот на УПОЗ организира спортски игри и средби согласно Правилата и
пропози циите, односно Правилникот за организација на спорт ските
игри и средби на членовите на Синдикатот на УПОЗ (СИС-УПОЗ). Застапе -
ни се повеќе спорт ски дисциплини: мал фудбал, кошар ка, одбој ка, те нис,
ракомет, пинг-понг, пливање, стрелаштво, пикадо, влечење јаже, кугла -
ње, атлетика, скок во далечина, како и шах. По завршување на нат прева -
рувачкиот дел, се прогласу ва: севкупен победник и севкупни по бед -
ници во машка и севкупен победник во женска конкуренција, се доделу -
ва награда за фер-плеј и награда за нај добар спортист. На сите победни-
ци на спортските игри им се доделуваат: дип ломи, пехари и признанија.
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12  Во делот од Монографијата – Прилози, е даден Преглед на одржаните спортски игри
и средби на Синдикатот на УПОЗ 



За спортските игри и средби од синдикалното членство се проја -
вуваше голем интерес, за што зборува големиот број учесници, во про -
сек од над 400-600 секоја година, а во првите години имаше и рекорд-
но учество од 700-800 учесници. На спортските активности и дружење -
то, учесниците стекнуваа нови познанства, но и нова енергија неоп -
ход на за нивното професио нално ангажирање. Без исклучок, карак тери-
стики на сите спортски игри се: борбениот дух, доброто располо же -
ние, фер натпреварувањето на спортските екипи и пое динците, дру-
жењата и забавата. На покана на Синдикатот на УПОЗ на спортските
игри и средби присуствуваат и гости од синдикати од зем јите од ре-
гионот. Како една традиција која се воспостави на спортски те игри е
соработката со Синдикатот на државните и локалните службеници
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Управата за јавни приходи – севкупен победник на 25. јубилејни спортски
игри и средби на Синдикатот на УПОЗ (Охрид, 6.6-9.6.2019 година)

Витрина со освоените пехари на синдикалната организација 
при Управата за јавни приходи 



од Хрватска, кои се дел од спортските игри почнувајќи од 2005 годи -
на кои беа организирани од Синдикатот на УПОЗ. 

Во 2019 година се одржаа Јубилејните Дваесет и петти спортски
игри и средби. За жал, заради епидемијата со вирусот Ковид-19 која го
зафати целиот свет, со катастрофални последици по здравјето и жи во -
тот на луѓето, во 2020 година не се одржаа спортските игри и сред би
на Синдикатот на УПОЗ. 

Спортско-рекреативни средби се одржуваат и на меѓународно ниво
на кои во спортски дух се развива големо пријателство меѓу учесни-
ците. Во 2011 година Синдикатот на УПОЗ за првпат учествуваше на
Спортско-рекреативните средби на синдикатите од Југоисточна Евро -
па што се одржаа во Бања Врујци во Република Србија, од 15-18.9.2011
година. Од Синдикатот на УПОЗ учествуваа 40-тина натпреварувачи,
во осум дисциплини, и го освои ја четвртото место. 

Синдикатот на УПОЗ беше домаќин и организатор на Петтите
спортско-рекреативни игри и средби на синдикатите од Југоисточна
Европа, кои се одржаа на 13.9-16.9.2012 година во Охрид, на кои уче-
ствуваа: Синдикатот на УПОЗ, Синдикатот на државните службеници
и вработените во Федераци  јата на Босна и Херцеговина, Синдикатот на
правосудството на Србија, Синдикатот на управата на Република Срп -
ска, Синдикатот на управата и право судството на Црна Гора. 

Синдикатот на УПОЗ повторно беше организатор и домаќин и на
Деветтите спорт ски игри на Југоисточна Европа, што се одржаа во Ох -
рид, во 2016 година.
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Од Спортските игри и средби 2019 година



2.11. синдикално информирање и медиумско претставување 

Синдикатот на УПОЗ во континуитет го развиваше интерното и
екстерното синдикално информирање и маркетингот, како главни
компоненти во дејствувањето за изразување на суштината и актуел -
ностите на синдикалните активности и акции кај членството и поши-
роката јавност. Низ годините се наметнуваше потребата од постојано
менување и усовршување на концептот и пристапот на информира-
њето и маркетингот заради присутниот тренд на брзиот развој на ком -
п ју терската техника и информатичката технологија. Модерниот вир-
туелен свет – свет без граници, информациско општество, посеб но на
најпознатата мрежа – интернет, несомнено влијаеше врз форма та и
начинот на одвива ње  то на комуникациско-информативниот систем во
Синдикатот, на методите и техниките за: креирање, прибира ње, обра-
ботка, складирање и дистрибу ци ја на информации. Синдика тот на
УПОЗ, во 2000 година воведе компју тер ска евиденција на членство -
то, што овозможи подобра комуникација, следење и анализи рање на
податоците за член ството, членарината, остварување на правото на
солидарна помош преку Солидарниот фонд, и др. 

Информациите за активностите на Синдикатот на УПОЗ во изми на -
тиот период беа презентирани преку заедничките информатив ни изда-
нија на ССМ: „Билтен“, весникот „Трудбеник“ (постоеше повеќе од поло -
вина век, а се укина во 2004 година), „Синдикален живот“ (во 2005 годи -
на излегуваше како прилог во дневните весници), „Месечен билтен“ и др.

Од 1997 година Синдикатот на УПОЗ започна да издава свој „Бил -
тен“ кој излегуваше периодично или по потреба. Како неминовност
наметната од новите комуникациски технологии и да се добие квалите -
тен информатички систем, наменет, пред сè, за членството, Синдика-
тот на УПОЗ отвори своја интернет страница. На тој начин се обезбеди
навремен пристап за синдикалното членство и пошироката јавност
до сите информации за актив ностите на Синдикатот, за законските
проекти од работните односи, кампа њи за прашања од исклучително
значење за работниците, итн. 

Медиумското претставување за Синдикатот на УПОЗ, исто така е
значај но и редовно се одржуваат прес-конференции, брифинг-средби,
се објавуваат соопштенија, изјави, известувања од седниците на орга-
ните и телата на Синдикатот, се одржуваат состаноци и средби со нови -
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нари, се учествува во контактни и дебатни емисии. Согласно нормати-
вата за медиумите, Синдикатот на УПОЗ очекуваше и очеку ва: непри-
страсно, сеопфатно, квалитетно и стручно интерпретирање на содр жи -
ни за синдикалното работење и синдикалните настани, засновани врз
факти и сериозен и аналитички пристап, практикувајќи ги највисоките
професионални стандарди и етички принципи на не за висно новинар -
ство. Тоа може да придонесе синдикалното членство, вработените и
пошироката јавност да добијат вистинска слика за работењето на Синди -
катот, да се сочува неговиот углед и доверба та во него.

2.12. издавачка дејност 

Синдикатот на УПОЗ посветува особено внимание и на издавач-
ката дејност како богат извор за трајно користење на искуствата, меѓу -
народните документи од трудовата сфера, социјалното партнерство
и демократските односи во нашата држава. Синдикатот на УПОЗ ре-
довно издава: синдикална литература, публикации, прирачници од
областа на работното и социјално то право. Од сите одржани синди-
кални школи и спортски игри и средби издава брошури. За обуките и
семинарите наменети за синдикалното членство, во 1999 година ја из -
даде брошурата: „Како да преговараме“. Како издавач се јавува и на
повеќе публикации: „Основни документи I“; „Прирачник за колектив -
но договарање во јавниот сектор“; „Водич низ правата од ра бота на мла -
дите – појави кои ги загрозуваат и достапните механизми за заш тита“.
Редовно печати промотивен материјал за Синдикатот на УПОЗ, доста -
пен за сите членови на Синдикатот и пошироката јавност.

Покрај тоа, Синдикатот на УПОЗ го поддржа печатењето на изда -
нија во рамките на ССМ, меѓу кои: „Учество на работниците во упра-
вувањето“; „Станот – можности и перспективи“; „Историјата на синди-
 калното движење во Македонија“ (издадена во 2008 година по повод
100 години од започнување со легална работа на ССМ); Збирката на
МОТ: „Вашето здравје и заштита при работа“; синдикални прет став -
ници; општи колективни договори и колективни договори на гранско
ниво; за безбедност и здравје при работа; за родовата еднаквост и при -
стојна работа; правата од работен однос на вработените жени и мла -
ди во Република Македонија; мобинг – психички притисок на ра бот но-
то место; синдикатите во XXI век, и др. 
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2.13. синдикатот на упоз – членка на ссм

Сојузот на синдикатите на Македонија е организација во која до -
броволно и врз демократска основа се здружуваат синдикатите. ССМ
ги обеди нува и ги застапува заедничките општествени, економски,
со цијални и културни интереси на здружените синдикати кои преку
ле гални средства се борат за економско-социјалните и синдикалните
права на работниците. 

Бројот на гранските синдикати здружени во ССМ низ годините
се менуваше. Пред транзицијата тој изнесуваше 9, во 1994 година во
ССМ беа здружени 14 грански синдикати. Со промените кои настанаа
во наредниот период со исклучување или прием во членство во ССМ,
бројот на здружените грански синдикати во ССМ изнесуваше 18, со
натамошна тенденција за менување. 

Во 1991 година од Синдикатот на УПОЗ произлезе и се формираше
Синдикатот на финансиските организации, кој стана членка на ССМ.
Истата година, во рам ките на ССМ се формираше Синдикат на финан-
сиските дејности на Македонија (СФДМ). Во 1995 во ССМ беше примен
Македонскиот полици ски синдикат (МПС), кој како синдикална орга-
низација истапи од Синдикатот на УПОЗ и се формира во посебен гран-
ски синдикат. Од Синдикатот на УПОЗ истапи и синдикална та орга ни-
зација на вработените во одбраната и се формираше како Самостоен
синдикат на вработени те во одбраната, кој се приклучи во членство во
ССМ. На 19.4.2006 година Советот на ССМ донесе Одлука за исклучу-
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синдикатот на упоз во однос на барањата за прием на грански
синдикати во ссм кои се издвојуваа од гранските синдикати –
членки на ссм, зазеде став (седница на претседателството од
19.10.1998 година) да се изградат критериуми за можно член-
ство во ссм. покрена и иницијатива за окрупнување на синди-
катите преку здружување со сродни дејности, бидејќи само на
таков начин синдикатот ќе биде: поцврст, посилен, посигурен и
значаен фактор во застапувањето на интересите на членството.
Во таа насока, синдикатот на упоз донесе и измени на статутот
и во член 21 беше додаден нов став: „основните организации кои
имаат помалку од 5.000 членови не можат да истапат од овој син -
дикат и да формираат посебен самостоен синдикат или да се при -
појат кон друг синдикат“.



вање на Самостојниот синдикат на вработените во одбраната (ССВО)
од членство во ССМ. Овој Синдикат стана членка на КСС, а во 2011 година
повторно стана член ка на ССМ, под називот: Синдикат на одбраната и
безбедноста (СОБ).

Синдикатот на УПОЗ е членка на ССМ од самото формирање. Со
свои претставници учествува во работата на органите и телата на
Сојузот на синдикатите на Македонија: Конгресот, Советот на ССМ и
Претседателството на ССМ. Согласно Критериумите на ССМ за избор
на вршители на највисоките функции, Синдикатот може да предлага
свои претставници. На предлог на Синдикатот на УПОЗ и уште неколку
други синдикати, Ванчо Муратовски, претседателот на Синдикатот на
УПОЗ, на 16 и 17 Конгрес на ССМ беше избран за прет седател на ССМ.

За свои потреби, Синдикатот на УПОЗ може да ја овласти Стручна -
та служба на ССМ за извршувањето на дел од работите од: админи-
стративен, финансиски и технички карактер, како и правната заштита
која договорно ја уредува. Во овој дел, на Синдикатот на УПОЗ на ра -
сполагање му е и мрежата на територијална организираност на ССМ.
Во годините на реформи во ССМ, бројот на регионалните и општин-
ските синдикални организации (како дел од територијалната органи -
зираност на ССМ) се менуваше. Согласно Одлуката на Претседател-
ството на ССМ донесена на седницата од 27.12.2010 година, во ССМ
функционираат 10 регионални синдикални претставништва и 10
синдикални канцеларии.
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3. познаЧаЈни актиВности на 
синдикатот на упоз за подоБруВање на 
ЖиВотниот стандард на сВоето ЧЛенстВо 

За целокупниот општествен напредок на секоја држава пред-
услов е економскиот развој и водењето соодветна социјална поли-
тика во интерес на: порастот на стандардот, квалитетот на животот и
општата благосостојба на работниците и граѓаните. За остварување
на овие цели, современите демократски општества се водат од основ -
ното начело – остварување на основното човеково право на работа и
соодветно наградување на вложениот труд.

3.1. учество на синдикатот на упоз во проекции 
за намалување на невработеноста

Во Република Македонија, долг период наназад, стапката на не -
вра боте ност беше над 30% и ја рангираше земјата меѓу првите во Ев-
ропа. За Синдикатот на УПОЗ овој проблем со невработеноста секо -
гаш беше основната преокупација и стратешка задача во дејствување -
то. Активно учествуваше во иницирањето, подготовката и имплемен-
тацијата на нацио нални стратегии за вработување и закони со кои ќе
се амортизираат негативните последици и изразениот притисок во
врска со социјалната положба на работниците кои бараа работа. Син-
дикатот на УПОЗ сметаше дека валоризирањето на вложе ниот труд
за работниците кои со години беа привремено ангажирани и со низок
надомест претставува мотив да ја искористат стручноста и потенција -
лите и да покажат максимум во работењето, што ќе се одрази пози-
тивно за подобрување на нивната материјално-социјална положба и
животен стандард.
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за надминувањето на проблемите во врска со невработеноста,
синдикатот на упоз со своето дејствување постигна неколку
конкретни и значајни резултати: 

– Во 1993 година по реакција на синдикатот на упоз не беа уки-
нати 600 работни места на вработени во министерството за од-
брана; 3



правото на плата е гарантирано со Уставот на РСМ, законите,
колективните договори и договорите за вработување. Основни на-
чела за платата се дека треба да се исплаќа во парична форма и за
една ква работа да се ис плаќа еднаква плата.
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– Во 1994 и 1996 година по преговорите на синдикатот на упоз
и Владата на рм беше стопирана најавената рационализација за
10% во јавната администрација;
– Во 2000 година се донесе закон за остварување на предвреме -
на пензија како дел од пакет-мерките на Владата на рм за рефор -
ми во јавниот сектор и намалување на бројот на вработените во
јавната администрација. на иницијатива на синдикатот на упоз,
уставниот суд на рм го поништи овој закон оценувајќи дека се
пре дизвикани повреди на уставниот поредок на државата: 

а) принципот на еднаквост; 
б) создавање правна несигурност; 
в) се нарушува објективното владеење на правото. 

Врз основа на одлуката на уставниот суд на рм, 4.000 работни -
ци повторно се вратија на своите работни места;
– Во 2001 година преку судски постапки синдикатот на упоз
успеа да врати околу 650 вработени во органите на управата;
– Во период 2002-2006 година, преку приговори и судски заста -
пу вања, над 1.000 работници од органите на управата ги задр жаа
своите работни места;
– Во 2008 година во периодот на светската финансиска и економ -
ска криза, синдикатот на упоз се залагаше да се преземаат мер -
ки во државата да не се губат работните места, да нема прогласу-
вање технолошки вишок, а да нема и привремени принуд ни од-
мори;
– Во 2019 година за најавениот трансфер на вишокот вработени
од јавниот во приватниот сектори и предвидените три базични
пакети, синдикатот на упоз сметаше дека во многу институции
во државната и локалната самоуправа не само што нема вишок
на вработени, туку има потреба и од нови вработувања.

3



Во 1992 година проблемот со платите се усложнуваше и закон-
ското ограничување на платите практично значеше замрзнување на
номиналната вредност на платите, а во наредните години со инфла-
циските движења платите кумулативно реално беа обезвреднети за
околу 65%. Законот за исплата на платите и другите надоместоци и
дивиденди во РМ13 за Синдикатот на УПОЗ беше крајно неприфатлив
и бараше да се направат негови измени и најниската плата да се кори -
гира сразмерно на движењето на трошоците за живот за соодветниот
месец. Исто така, бараше порастот на платите од нестопанските дејно-
сти да се усогласуваат со просечниот пораст на платите во стопанство -
то за соодветниот месец, а доколку не се укине Законот, да се приме-
нуваат исклучително колективните договори во делот на платите.

Административна мерка за уредување на односите во сферата
на платите беше и носењето на Законот за исплата на платите во Ре-
публика Маке до нија14 во 1994 година. Иако овој Закон се однесуваше
на утврдување на висината на платите за субјектите во кои привати-
зацијата сè уште го немаше достигнато нивото од 70%, Синдикатот
на УПОЗ беше против неговото донесува ње бидејќи беше многу ре-
стриктивен и сметаше дека работниците и работодавачите треба авто -
номно да ги уредуваат платите со колективните договори. Примената
на овој Закон доведе до вистинска експлозија на незадоволство на
работниците и бројни штрајкови и прекини на работните процеси.
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13 Закон за исплата на платите и другите надоместоци и дивиденди во РМ: „Службен вес -
ник на РМ“, бр. 26/92 
14 Закон за исплата на платите во РМ: „Службен весник на РМ“, бр. 70/94. Закони за изме -
ну вање и дополнување на Законот за исплата на платите во РМ: „Службен весник на
РM“, бр.: 62/95; 33/97; 50/01; 26/02; 46/02; 37/05; 121/07; 161/08; 92/09; 97/10; 11/12;
145/12; 26/13 (пречистен текст); 170/13; 139/14; 147/15/ 202/19

за синдикатот на упоз, прашањето на платите е значаен сегмент
во подобрување на животниот стандард на членството. се зала -
га за редовна и достоинствена плата, согласно закон и колекти-
вен договор, за правичност во однос на зголемувањето на платите,
без да се прави поларизација меѓу вработените. синдикатот на
упоз сметаше дека единствена регулатива во доменот на плати -
те мора да бидат колективните договори и примената на најнис-
ката плата. исплатата на исклучително ниски плати на вработе-
ните беше основната причина за штрајк, протест или прекин на
работата. 



Во 1999 година инфлацијата достигна 48%, а заради ограничува -
њето на платите уште повеќе се влоши материјално-социјалната по-
ложба на вработените од јавниот сектор. Синдикатот на УПОЗ искажу -
ваше разбирање за вкупната економско-социјална положба во држа-
вата и предлагаше усогласувањето на платите во јавниот сектор да
изнесува 20%, што е половина од постојната инфлација, како и да биде
квартално, односно 5% на секои 3 месеци. Ваквото барање на Синди -
ка тот на УПОЗ, Владата на РМ вети дека ќе го има предвид при проек -
цијата на Буџетот за 2000 година, но ветувањето не го одржа. Тоа беше
уште една причина за одржување масовни протести и штрај кови, како
што беше Јавниот социјален протест на 29.2.2000 година на плош тадот
„Македонија“ во Скопје, под мотото: „За достоинство на трудот“ со уче-
ство на преку 3.000 членови на синдикатите здружени во ССМ. 

78

за надминување на проблемите со исплатата на платите, синдикатот
на упоз со своето дејствување водеше активности и постигна кон-
кретни резултати: 
– на иницијатива на синдикатот на упоз во 1991 година, уставниот суд
на рм ја поништи одлуката на Владата на рм со која се укинаа на-
доместоците за превоз до, и од работа, за храна и регрес за годишен
одмор. 
– Во 1993 година на синдикатот на упоз (на седницата од 24.2.1993 го-
дина) усвои заклучоци и бараше платите автономно да се уредуваат
и исплаќаат исклучително според колективен договор. синдикатот
бараше и да се укинат правилниците и актите според кои пресмету-
вањето и исплатата на платите се вршеше според методологијата
унр (условно неквалификуван работник). 
– Во 1997 година, по тридневен штрајк на вработените во правосуд-
ните органи платите им беа зголемени во просек за 24,7%.
– Во 1998 година синдикатот на упоз покрена иницијатива пред
уставниот суд на рм за преиспитување на одделни нормативни ре-
шенија кои задираа во правата на вработените, како членот 8 од за-
конот за извршување на Буџетот во 1997 година кој се однесува на
намалување на правото на регрес за превоз од 2, на 2,5 километри.
– Во 1998 година по енергичното реагирање на синдикатот на упоз
беа повлечени решенијата со кои платите на вработените во подрач-
ните единици и во самото министерство за правда им беа намалени
во просек од 500 до 2.000 денари. 3
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– Во 1998 година на барање на синдикатот на упоз беше постигната
согласност со министерот за правда за нивелирање на платите на вра -
ботените во правосудните органи на ниво на основни, апелациони
судови и Врховниот суд на рм.
– на крајот на 2000 и почетокот на 2001 година се одржа штрајк на
вработените во правосудните органи кој траеше 80 денови, за оства-
рување на правото на регрес, за топол оброк и превоз (судиите доби -
ваа 5.000 денари, а администрацијата 2.900) и за исплата на минат
труд. надлежните одбиваа да преговараат.
– на 20.5.2002 година се одржа масовен генерален штрајк на члено -
ви на синдикатот на упоз и другите синдикати на вработените од
јавниот сектор: здравство, образование, полиција, одбрана. за првпат
по 10 години беа зголемени платите на вработените во јавниот сек-
тор во просек за 20%.
– на 29.5.2002 година Владата на рм и ссм потпишаа спогодба со
која најниската плата на вработените во јавниот сектор беше утврде -
на на 5.060 денари. со ова беше остварено барањето на Штрајкот од
20.5.2002 година.
- Во 2003 год. на иницијатива на синдикатот на упоз, уставниот суд
на рм го укина заклучокот на Владата на рм со кој се создаде неед -
на ков третман на вработените во однос на надоместокот за превоз до,
и од работното место. 
– Во 2004 година по преговорите меѓу синдикатот на упоз и Вла-
дата на рм беше направена декомпресија на платите на др жавните
службеници и тие беа зголемени во просек за 42%. синдикатот на
упоз бараше да се изврши корекција на платите и на вработените
во органите на управата и правосудството;
– Во 2004 година синдикатот на упоз презеде активности за корек-
ција на платите на вработените во правосудните органи по оние на
државните службеници и беше постигната согласност со тогашниот
премиер и ресорните министри дека платите на овие вработени се
ниски и треба да се коригираат.
– Во 2007 и 2008 година под притисок на синдикатот на упоз, Владата
на рм изврши зголемување на платите за 10% во администрацијата, а
со внесување на минатиот труд односно исплата на истиот за некои вра-
ботени зголемувањето на платите беше и до 20%.
– Во 2008 година по штрајкот на правосудните органи платите се зго-
лемија за 20%, односно 34% за период од 3 години. 3

3



Законот за работните односи од 2005 година го прецизира пра-
вото на работниците на заработувачка – плата која се исплаќа сог -
ласно со закон, колективен договор и договор за вработување и која
мора да биде во парич на форма. 

Во 2015 година беа донесени Измени на Законот за придонеси од
задолжително социјално осигурување,15 со кои пензионерите, како и
другите хонорарни работници, беа должни да плаќаат придонес за
пен зиско и инвалидско осигурување и придонес за здравствено оси-
гурување за приходи од извршување физичка и/или интелектуална
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– Во 2010 година на барање на синдикатот на упоз во фондот за
здрав ствено осигурување имаше зголемување на платите за 10%.
- Во јули 2018 година, на барање на синдикатот на упоз, Владата на
рсм обезбеди средства и донесе одлука за враќање на незаконски
задржани плати на судските службеници за време на штрајкот од
2016 година. 
- при носењето на законот за спречување на корупцијата и судирот
на интереси во 2019 година, синдикатот на упоз се избори вработе-
ните во дкск да имаат право на додаток на плата за посебни услови
за работа во висина до 30% од основната плата на вработениот. 
- Во 2021 година, по долгите преговори и заложби на синдикатот на
упоз, на 5.3.2021 година. министерот за правда го потпиша правил-
никот за зголемување на платата на припадниците на судската поли-
ција до 20%, во зависност од тоа во кој суд работат.

синдикатот на упоз имаше голем придонес со законот за работни -
те односи колективните договори да станат основен инструмент
за регулирање на правата од работен однос, а со тоа и на платите.
исто така, се утврди дека работодавачот мора да го почитува нај -
нискиот износ на плата утврден со колективниот договор кој не-
посредно го обврзува работодавачот да исплаќа плати за работ-
ни ците кои ќе им обезбедат пристоен живот. 

15 Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување: „Службен весник на
РМ“, бр. 142/08 и Одлука на Уставен суд У. бр. 233/2008 – „Службен весник на РМ“, бр.:
62/09; 64/09; 156/09; 166/10; 53/11; 185/11; 44/12 и Одлука на Уставен суд У. бр. 157/11
од 14.11.2012  – „Службен весник на РМ“, бр.: 150/12; 15/13; 91/13; 170/13; 97/14; 113/14;
180/14; 188/14; 20/15; 48/15; 129/15; 75/15, 190/16, 171/17, 35/18, 247/18.
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работа врз основа на договор за дело и/или авторски договор, или
друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа, до -
колку вкупниот нето износ на приходите врз таа основа е повисок од
износот на просечната нето плата за претходната година објавена од
Државниот завод за статистика.

Измените на овој Закон беа повлечени во истата година кога беа
донесени (01.08.2016 год.), со образложение дека неколкуте мерки,
кои во меѓувреме ги спроведе Владата на РМ, ги постигнале саканите
ефекти.

Концептот бруто плата во Република Македонија започна да се
приме нува од 1.1.2009 година. Во структурата на платата се намалија
социјалните придонеси, а се инкорпорираа надоместоците за храна
и превоз, со што се очекуваше да се зголеми платата што ја примаше
работникот. Синдикатот на УПОЗ го поддржа концептот бруто плата,
но укажа на повеќе неправилности, како на тоа дека надоместокот за
храна и превоз се вклучи во помал из нос од утврдениот во колектив-
ните договори.

Владата на РМ во врска со концептот бруто плата донесе акт за
начинот на одбивање на надоместокот за превоз од бруто платата, а
кој, всушност, до сега не го примале вработените, што предизвика го-
леми реакции кај вработените. Со овој акт на Владата на РМ износот
од 825,00 денари требаше да се прикаже во бруто плата (заради ед-
наквост при уплатата на придонесите), а потоа да се одбива од нето-
платата. Уставниот суд (на седницата од 25.11.2009 година) го укина
овој акт на Владата на РМ со образложение дека не е во согласност
со законските одредби и се навлегува во уредување то на пресмету-
вањето и исплатата на нето платата на буџетските корисници.

Законот за минимална плата16 донесен во 2011 година на иници -
јатива на Синдикатот на УПОЗ заедно со синдикатите здружени во ССМ,
во период кога во Република Македонија имаше највисока стапка на
невработеност во Европа од 35,2% (во 2007 година); најниски плати
во регионот; 42,3% од работниците примаа плата до 9.000 денари;
12% од работниците не примаа плата. „Минималната плата изнесува -
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16 Закон за минимална плата во РМ: „Службен весник на РМ“. бр. 11/12; Закон за измену -
вање на Законот за минимална плата во РМ: бр. 30/14; 180/14; Закон за изменување и
дополнувања на Законот за минимална плата во РМ: бр. 81/15; 129/15; 132/17; 126 /18;
140/18; 124/19; Закон за изменување и дополнувања на Законот за минимална плата во
РСМ: „Службен весник на РСМ“, бр. 239/19 



ше 39,6% од просечната бруто плата во РМ во претходната година,
согласно со Државниот завод за статистика“ (Закон за минимална пла -
та, член 4, став 1). Воведувањето на минималната плата ја обезбеди
долната граница на висината на платите за околу 65.000 вработени кои
примаа плата под тоа ниво. 

Министерството за труд и социјална политика, врз основа на
членот 4 став (2) од Законот за минимална плата во РМ, по претходно
мислење од Економско-социјалниот совет, ја објавува висината на
минималната плата во бруто износ во РСМ во „Службен весник на
РМ“, во март секоја година, која ќе започне да се исплатува со платата
за април во тековната година.

Во 2020 година пандемијата од опасниот коронавирус, Ковид-19,
предизвика светска здравствена и економска криза. Во Република Се-
верна Македонија заради сериозната закана по здравјето и животот на
луѓето се во ведуваа строги рестриктивни мерки, карантин, изолација и
самоизолација, се прогласуваше вонредна состојба и полициски час.
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Во 2017 година со измените и дополнувањата на законот за мини мал -
на плата се дефинира обврската за утврдување на критериуми за
поставува ње на „нормиран учинок“. синдикатот на упоз и синдикатот
на индустрија, енергетика и рударство на рм поднесоа предлог за оце-
нување на уставноста на оваа одредба од законот со оглед на фактот
што со вметнувањето на „нормира ниот учинок“ законот не го гаранти-
раше минималниот износ кој работникот го остварува како основна
плата за полно работно време.
поднесената иницијатива до уставниот суд, со одлука (у. Бр. 133/2017-
1) уставниот суд на рм (на седницата одржана на 18.4.2018 година)
ги укина оспорените членови за „нормираниот учинок“.

Извор:  Министерство за труд и социјална политика



Вла дата на РСМ се фокусираше на превенција и зајакнување на капаци -
тетите на здравствениот сектор и носеше уредби со законска сила, за да
може полесно да ја менаџира кризата. За надминување на економските
последици од пандемијата, Владата на РСМ донесе пакет на мерки кои
се однесуваа на зачувувањето на работните места, финансиската под-
дршка и поволните кредитни линии за микро, мали и средни претпри -
јатија; помош за најранливите, помош за не вработени и вработени во
не формалната економија, и одложување на плаќањето на кредити. 

Владата на РСМ на 2.4.2020 година донесе Уредби со законска
сила17 за примена на Законот на минимална плата во РСМ за време
на вонредната состојба со вирусот Ковид-19, според кои висината на
нето платата за месец април, мај и јуни 2020 година на избраните,
именуваните и назначените лица во јавниот сектор да изнесува 14.500
денари. Уставниот суд на РСМ поведе постапка (на седницата од
28.4.2020 година) за оценување на уставноста и законитоста на уред-
бите со законска сила на Владата на РСМ и го запре извршувањето
на поединечните акти и дејства што беа преземени врз основа на
овие уредби. Ваквото Решение на Уставниот суд на РСМ предизвика
бурни реакции во јавноста заради отсуството на солидарност.

Синдикатот на УПОЗ за платите во услови на пандемијата со Ко -
вид-19 реагираше и бараше Владата на РСМ да не го прифаќа пред-
логот за исплаќање на минимална плата за месеците април и мај
2020 година за вработените во јавната администрација, би дејќи 75%
од нив примаат плата под про сечната плата во др жавата, која изнесу -
ва 25.200 денари, и таквата мерка ќе придоне се за социјални немири.
Владата на РСМ го испочитува ова барање на Синдикатот на УПОЗ и
донесе Одлука со која јавната администрација ја иззема од исплата
на минимална плата за време на кризата со коронавирусот. 
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17 Уредба со законска сила број 44-2867/1 од 9 април 2020 година и Уредба со законска
сила број 44-3091/1 од 13 април 2020 година

на 14.10.2020 година синдикатот на упоз упати барање до миоа да
ги преземеме сите можни мерки за заштита на здравјето на врабо-
тените на работните места во услови на пандемијата со ковид-19,
преку обезбеду вање на заштитни средства, доследно почитување
на препораките за заш тита, работење во две смени и работење од
дома.



Исто така, Синдикатот на УПОЗ бараше за тој период државата да
го преземе плаќањето на придонесите за сите вработени, а здрав стве -
ните трошоци за време на пандемијата да ги покрива Фондот за здрав -
ствено осигурување. 

На 13.4.2020 година Синдикатот на УПОЗ се приклучи на Барања -
та за заштита на работниците и сиромашните во услови на пандемијата
со Ковид-19, заедно со: Сојузот на синдикатите на Македо нија; Конфе-
дерацијата на синдикални организации на Македони ја; Независниот
академски синдикат; Самостојниот синдикат на но винарите и медиумски -
те работници; Синдикатот на кул турата на РМ; Синдикатот на македон -
ската дипломатска служба; Хелсиншкиот комитет за човекови права
на РМ; Здружението на граѓани „Гласен текстилец“; Левичарското дви-
жење „Солидарност“.

Во Барањата е искажано незадоволството од состојбата на работ-
ниците и беа предложени мерки: за паричен надоместок за невра бо -
тените лица; да не се дава финансиска поддршка на фир мите кои имаат
отпуштено работници; Владата на РСМ да донесе уред ба со која пла-
тите на работници те нема да може да се намалу ваат повеќе од 20% за
време на кризата; да се обезбеди заштита на прекарните работници и
да добиваат финансиска поддрш ка за ме сеците април и мај 2020 го-
дина, во месечен из нос од 14.500 денари; да се забрани пресметување
камати за времетраењето на кризата од страна на: банките, штедилни -
ците, финансиските друштва и извршителите; да се поништи уредбата
за ограничување на исплата на додатоци и на доместо ци на плата за
вра боте ните во јавниот сектор за време на вонред на состојба; одред-
бите за користење на неискористениот дел од годишниот одмор за
2019 година и на делот од годишниот одмор за 2020 година, да се одне -
суваат на сите работници; др жавните служби (ДИТ, АВРМ, УЈП) поефи -
касно да реагираат за да се спречат злоупотре би за време на кризата.

На 29.7.2020 година, Синдикатот на УПОЗ и пет други синдикати
и пет здруженија на граѓани за човековите права,18 бараа за работо-
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18 Синдикат на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на гра-
ѓани (УПОЗ), Конфедерација на синдикални организации на Македонија (КСОМ), Неза-
висен академски синдикат (НАкС),Самостоен синдикат на новинари и медиумски работ -
ни ци (ССНМ),Синдикат на културата на Република Македонија (СКРМ) и Синдикат на
македонската дипломатска служба (СМДС) како и Хелсиншки комитет за човекови права,
Здружението на граѓани „Гласен Текстилец“, Левичарско движење „Солидарност“,
ЈАДРО – Асоцијација на независната културна сцена и Субверзивен фронт.



давачите кои добиле државна финансиска помош, а не ја исплатиле
на работниците, надлежните институции да преземат соодветни мер -
ки; УЈП во најкус можен рок да изврши присилна наплата на платите
на работниците; во соработка со Др жав ниот инспекторат за труд да им
се изрече глоба за сторен прекршок и да ги вратат добиените држав -
ни финансиски средства; Основното јавно обвинителство да покрене
постапка по допрен глас за сторено кривично дело измама (според чл.
247 од Кривичниот законик); Владата на РСМ јавно да ги објави нази -
вите на овие фирми; во иднина сите финансиски мерки за помош и под -
дршка на работниците да им се исплаќаат директно на работниците. 

Врз основа на реакциите и барањата на Синдикатот на УПОЗ, Вла-
дата на РСМ на 54-та седница одржана на 16.03.2021 година, донесе
заклучок: „Висината на надоместокот на плата за привре мена спрече-
ност од работа на вработените лица во министерствата и органите на
државната управа, организациите утврдени со за кон, другите државни
органи, правните и физичките лица на кои со закон им е доверено да
вршат јавни овластувања, како и на општините, Градот Скопје и општи-
ните во градот Скопје, да остане непроменет, односно да се исплаќа во
полн износ за оние лица за кои е издадено решение за самоизолација
заради спре чување на ширење на заразната болест COVID-9 (Корона-
вирус) од Државен санитарен и здравствен инспекторат, по контакт со
заболено лице од вирусот „SARS-CoV-2, отсуството пред работодава-
чот да се оправдува со решението и истото да се доставува до работо-
давачот за регулирање на привремената спреченост од работа“.

3.2. правото на плата по гранскиот колективен договор 
на синдикатот на упоз од 2020 година

Синдикатот на УПОЗ и Министерството за информатичко опште-
ство и администрација на 6.2.2020 година го потпишаа Гранскиот ко-
лективен договор на органите на државната управа, стручни служби
на Владата на РСМ, судовите, јавните обвинителства, казнено-поправ-
ните и воспитно-поправните установи, државното правобранителство,
општините, Градот Скопје и општините на градот Скопје, агенциите,
фондовите и други органи основани од Собранието на РСМ.19

Во овој Колективен договор е уредено дека вработените имаат
право на плата, надоместоци и додатоци на плата и истите се обез-
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19 Грански КД на Синдикатот на УПОЗ: „Службен весник на РСМ“, бр. 51/20



бедуваат од Буџетот на РСМ, од буџетот на општините, Градот Скопје
и општините на градот Скопје, Судскиот буџет и од други извори на
средства утврдени со закон. 

Според овој КД, вработениот има право на додаток на основната
плата за: ноќна работа; работа за време на неделен одмор; работа за
време на праз ници утврдени со закон; работа подолга од полното ра-
ботно време. Основната плата на вработениот по час се зголемува за:
ноќна работа по 35%; прекувремена работа по 35%; работа во ден од
неделен одмор 35%; работа во три смени 5%. 

За работа во денови на празници и неработни денови утврдени
со за кон, вработениот има право на плата што му припаѓа во тие дено -
ви кога не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена
за 50%. Додатоците меѓу себе не се исклучуваат. По исклучок, рабо-
тодавачот е должен на вработениот наместо парични средства да му
овозможи користење на слободни часови.

Вработениот има право на надоместување на трошоците повр -
зани со работата, како и други надоместоци за: патни, дневни и други
трошоци за слу жбени патувања во земјата и странство; селидбени
трошоци; трошоци за работа на терен; трошоци за погреб во случај на
смрт на вработениот или член на неговото семејство; штета при еле -
ме нтарни непогоди; регрес за годишен одмор; трошок при подолго бо -
ледување на вработениот. 

Вработениот има право на регрес за годишен одмор во висина од
нај малку 9.000,00 денари нето, под услов вработениот да работел
најмалку шест месеци во календарската година кај работодавачот. Ре-
гресот за годишен одмор се исплаќа еднаш во текот на годината, а нај -
доцна до крајот на тековната година. Правото на регрес за годишниот
одмор има и вработени от кој во текот на календарската година се вра-
ботил кај друг работодавач во смисла на овој колективен договор.

Парична помош се исплаќа: во случај на смрт на вработен, на не-
говото семејство му се исплаќа 20.000,00 денари; во случај на смрт
на член на потесното семејство на вработениот му се исплаќа 10.000,00
денари; за непрекинато боледување подолго од 6 месеци на врабо-
тениот му се исплаќа една последна просечна нето плата исплатена
кај работодавачот; за потешки последици од елементарни непогоди,
најмалку во висината на една основица од просечна нето плата во РСМ.

При заминување во пензија, се исплаќа испратнина во висина од
најмалку две основици од просечната месечна нето плата во РСМ ис-
платена во претходната година. 
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За време на користење на годишниот одмор или обука за струч -
но усовршување на која е упатен од страна на работодавачот, врабо-
тениот има право на плата во висина што би ја примил во тековниот
месец кога би бил на работа. 

Суспендираниот работник, за времетраењето на суспензијата има
право на плата од 60% од платата што ја примил за последниот месец
пред донесувањето на решението за суспензија. 

За време на штрајк вработениот има право на плата во висина од
60% од платата што ја примил претходниот месец и придонеси од
плата во цел износ.

3.3. активности на синдикатот на упоз 
за остварување на правото на плата 

Синдикатот на УПОЗ е определен правата и интересите од ра-
ботен однос на своето членство да ги остварува, заштитува и унапре-
дува преку механизмите на социјалниот дијалог што е одлика на едно
современо демократско општество, како што е декларирана нашата
држава. Во тој контекст Синдикатот на УПОЗ се залага платата да е со -
одветна на вложениот труд на вработените и за нејзината висина да
се преговара и да се постигнува консензус со работодавачите. 

Решавањето на многубројните проблеми во врска со платите на
вработените во дејностите што ги опфаќа Синдикатот на УПОЗ прет -
ставувале, и претставуваат макотрпен процес и најчест повод за штрај -
кови и протести. Карактеристичен е примерот, и е вистинска одисеја со
платите на вработените во судската служба. Овие вработени долги го-
дини наназад имаа ниски плати кои постојано предизвикуваа незадо-
волство и револт, што влијаеше дестимулативно во работата. 

И покрај многуте маратонски преговори, работни средби, дописи, и
сл. на Синдикатот на УПОЗ со Владата на РМ, надлежните министер ства
и Судскиот буџетски совет, во врска со покачувањето на платите и испла -
та на додатоците на плата на вработените во правосудството, проблемот
се маргинализираше и не се решаваше. Тоа ги револтира ше вработените
во правосудството и беше причина за одржување на по веќе штрајкови
и протести. Во 2016 година се одржа 60 дневен штрајк, со основно бара -
ње: измена на Законот за судска служба со кој ќе им се овозможи изед-
начување на правата во делот на додатоците на пла ти од 35% со дру-
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гите вработени во правосудството (судии, обвинители и јавнообвини-
телски службеници). Наместо да се усвојат бара њата на штрајку вачите,
Министерството за правда и Судскиот буџет ски совет на РМ ги игно-
рираа а ги злоупотребија одредбите на Законот за судска служба и ги
казнија вработените во судството со крате ње на 40% од нивните ме-
сечни примања за месеците јуни и јули. Во членот 77 од Законот за
судска служба се пред видува дека за време на штрајк служ беникот
има право на плата во висина од 60% од платата што ја примил во
претходниот месец, но начинот на којшто средствата беа задржани е
незаконски, без издавање на поединечни решенија за задршка на пла -
та. Претседателот на Судскиот буџетски совет им наложи на прет седа -
телите на судовите платата на штрајкувачите да ја скратат со наредба,
свесно кршејќи ги позитивните законски норми.

За Синдикатот на УПОЗ ваквата Одлука на Судскиот буџетски со -
вет беше неприфатлива и противзаконска и заедно со Здружението
за судска администрација се обратија со дописи до сите претседатели
на судовите во кои им укажуваа дека доколку издадат писмени наред -
би за задршка на 40% од платата, а не поединечни решенија за штрај -
кувачите, ќе извршат кривично дело, а за тоа ќе биде известена и Др-
жав ната комисија за спречување на корупција.

Во текот на долгите и мачни преговори во периодот 2017-2020
го дина со надлежните институции, Синдикатот на УПОЗ бараше да се
вратат незаконски задржаните плати на судските службеници и укажу -
ваше на големата разлика меѓу платите на вработените во судовите во
однос на платите на судиите. Кога беше на сила Законот за судовите во
2006 година, платата на судскиот соработник изнесуваше 80% од
пла тата на судијата, а сега таа изнесува 30% од платата на судијата.
Тоа е резултат на самостојното располагање со Судскиот буџет. За суд -
ската администрација секогаш се наоѓаат законски пречки ако треба
да се зголемат нивните плати или додатоци на плата а за судиите се-
когаш има пари и законска основа. 

На барање на Синдикатот на УПОЗ, Владата на РСМ ги обезбеди
средствата за враќање на незаконски задржаните плати на судските
службеници и во јули 2018 година беше донесена Одлука за нивна ис-
плата на неколку рати од страна на Судскиот буџетски совет. Но, на
судската полиција и помошно-техничкиот персонал, вработените кои
преминале да работат во друг суд, или друга организација, како и веќе
пензионираните, не им е извршена исплата на незаконски задржаните
средства, за што Синдикатот и натаму продолжи со преговорите. 
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Синдикатот на УПОЗ покрај тоа што бараше да им се вра тат неза-
конски задржаните плати за време на штрајкот во 2016 го дина очеку-
ваше Судскиот буџетски совет да најде начин за исплата на додаток на
плата или друг вид паричен надоместок, како и да се испла ти износот
предвиден со решенијата за успешност за месец март 2017 година врз
основа на Одлука на СБС бр. 02-316 /16 од 4.4.2017 година.

Нивното незадоволство по ова прашање постојано растеше и кул -
минираше кога во 2018 година Судскиот буџетски совет донесе Од-
лука за обезбедување средства за исплата на додатоци на плата и на
судиите и членовите на Судскиот совет на РМ за месеците септем ври
и октомври 2018 година (бр. 02-1941/10 од 19.12.2018 година) во
износ од 35% од основната плата. Синдикатот на УПОЗ и Здружение -
то на судска администрација ја оспорија легитимноста на оваа Одлу -
ка со оглед на тоа што мандатот на Судскиот буџетски совет веќе беше
истечен, побараа да се повлече Одлуката, а претседателот на Суд-
скиот буџетски советот да си даде итна и неотповиклива оставка. 

На 5.12.2018 година, Синдикатот на УПОЗ и Здружението на суд-
ска администрација во Министерството за правда доставија Предлог
за измени на Законот за судска служба со кои и вработените во судо-
вите ќе добијат додатоци на плата за месец ноември во висина од
35%, како и судиите. Предлог-измените се објавија на веб страницата
на Министерството за правда, со што официјално измените на Зако-
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нот за судска служба влегоа во процедура. Согласно законската по-
стапка гласањето по измените на ЗСС во Собранието на РМ се очеку -
ваше најбрзо во средината на месец јануари 2019 година и на врабо-
тените во судовите да им се исплатат додатоци на плата. 

Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судска администрација
на РМ во наредниот период реагираа и укажуваа дека одлуките за
обезбедување средства за исплата на додатоци на плата за судиите
и членовите на Судскиот совет се спротивни на закон и се привилеги -
ра една категорија на вработени, односно судиите.

За отворените прашања за правосудството, во преговорите со
ре сорното Министерство за правда, Синдикатот на УПОЗ доби уверу -
вање дека постапката за измени и дополнувања на Законот за судска
служба ќе започне по Парламентарните избори што беа закажани за
12 април 2020 година.

Во однос на ниските плати, постојаната борба за нивно зголемува -
ње се однесуваше и за другите дејности од Синдикатот на УПОЗ. По зго-

лемување на платите во државната администрација кое беше во 2014
година, платите и сите други надоместоци на плата беа „замрз нати” со
мер ките за штедење во 2008 година со Законот за извршување на буџет. 

За потребата од зголемување на платите на вработените во јав-
ната администрација Синдикатот на УПОЗ постојано преземаше актив-
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ности бидејќи скоро 90% од овие вработени примаат плата која е под
просечната во државата. Ваквите ставови аргументирано ги изнесу-
ваше на сите работни средби, годишни конференции, преговори на кои
присуствуваа претседателите на синдикалните организации – членки
на Синдикатот на УПОЗ и ресорните министри, на кои е остваруван за-
еднички договор дека е потребно зголемување на платите во админист-
рацијата и дека за таа цел во Буџетот треба да се предвидат средства.

По примерот на успешните преговори за зголемување на платата
на вработените (како во Агенцијата за катастар на недвижности во
2019 година, кои ги водеше Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната ор-
ганизација при Агенцијата), Синдикатот на УПОЗ ги охрабруваше сите
членови на Синдикатот секаде каде што е можно и каде што за пока -
чувањето може самостојно да одлучуваат, да се преговара и да се до-
говора покачувањето на платите согласно колективните договори.

надоместоците од плата со Законот за извршување на Буџетот од
1994 година, беа ограничени – надоместокот за патните трошоци до, и од
работа за над 2,5 км, изнесуваше 900 денари, а за исхрана 2.300 дена -
ри. Членовите на УПОЗ, преку судски постапки, ги наплатуваа овие поба -
рувања: надоместокот за превоз до, и од работа изнесуваше од 1.300-1.570
денари, надоместокот за исхрана во висина од 25% од просечната плата
исплатена во Република Македонија, или од 2.900-3.570 денари. 

Владата на РМ на 13.1.2003 година донесе Заклучок со кој беше
утврдено надоместокот за превоз до, и од работното место да изнесу -
ва 900 денари за сите вработени во државните органи, а на 17.2.2003
годи на донесе нов Заклучок овој надоместок за вработените во Мини -
стер ството за образование, Министерството внатрешни работи и Мини -
стерството за одбрана да изнесува во висина на стварните трошоци. 
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синдикатот на упоз реагираше по најавата дека со предлог-бу-
џетот за 2018 година само во дел од јавниот сектор е предвиде но
зголемување на платите за наредната година, со што се создава
огромен револт и незадоволство кај вработените од други те дејно-
сти во јавниот сектор, како што е јавната администрација, судската
и јавнообвинителската служба. синдикатот на упоз ба раше да се
изнајде општоприфатливо решение за зголемување на платите на
сите вработени во јавниот сектор. исто така, реагираше и дека вра-
ботените во јавната администрација: примаат плата по правилни -
ци и одлуки, наместо со колективни договори и закони; немаат ре -
грес за годишен одмор; треба да им се подобрат основните услови
за работа; има појава на мобинг од поставените директори или ра-
ководители, од кои дел се ново примени и без работно искуство.



За јавнообвинителските службеници со Измените на Законот за
јавнообвинителска служба во 2015 година21 беа предвидени дода-
тоци на плата кумулативно во висина до 35% од износот на основната
плата. Со тоа се придонесе овие вработени да имаат повисоки при-
мања. Но, со Одлука на Министерството за финансии (од 1.8.2017 годи -
на) овие додатоци повеќе не се исплаќаа. По бројните реакции и одр -
жани работни средби и преговори за додатоците на платите во јав-
ните обвинителства, Синдикатот на УПОЗ доби уверување дека ќе се
продолжи со исплата, за што ќе биде потребно да се изготват подза-
конски акти за нивна правилна распределба. 

Синдикатот на УПОЗ ја поздрави Одлуката на Владата на РСМ
од 2019 година за зголемување на платите на вработените во адми-
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за синдикатот на упоз беше неприфатливо со заклучокот на
Вла дата на рм да се врши измена на член од законот за извршу-
вање на Буџетот на рм и да се создава нееднаков третман на гра-
ѓаните, што е спротивно со член 9 од уставот на рм. на 3.10.2003
година, синдикатот на упоз покрена иницијатива до уставниот
суд на рм за оценување на уставноста на заклучокот на Владата
на рм за овој надоместок. уставниот суд на рм на седницата од
3.11.2004 година20 донесе одлука за укинување на овие заклучо -
ци бидејќи надоместокот за превоз е законска материја и Владата
на рм не може со свој пропис изворно да уреду ва односи и пра-
шања и да менува и суспендира одделни законски решенија.

при носењето на законот за спречување на корупцијата и судирот
на интереси во 2019 година,22 синдикатот на упоз се избори за
сво ите членови – вработените во државната комисија за спре чу -
вање на корупцијата и судирот на интереси (дкск) да имаат пра -
во на додаток на плата за посебни услови за работа, за посто ење
на висок ризик и за до верливост. Вкупниот износ на висината на до -
датоците согласно чл. 20, став 5 од овој закон не може да изне су ва
повеќе од 30% од основната плата на вработениот. 

20 Одлука на Уставниот суд по Заклучокот на Владата на РМ за надоместокот за превоз до и
од работното место за вработените во државните органи; „Службен весник на РМ“, бр. 82/04 
21 Закон за измени и дополнувања на Законот за јавнообвинителска служба: „Службен
весник на РМ“, бр. 23/15 
22 Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси: „Службен весник на РМ“,
бр. 12/19



нистрацијата и јавниот сектор за 5%, но сметаше дека ова зголемува -
ње не е реално и дека треба да се примени нов начин на пресметка
на платите за овие вработени. Според Синдикатот на УПОЗ, вредно-
ста на бодот за пресметка на платите не треба да ја носи Владата на
РСМ, туку таа да биде просечната бруто плата исплатена на ниво на
држава секој месец. На тој начин администрацијата ќе учествува и во
растот на БДП и во растот на социјалниот стандард во државата. Иако
со ваквата пресметка зголемувањето на платите во администрација -
та ќе биде 12%, а не 5%, просечната плата исплатена во администра-
цијата повторно ќе биде под државниот просек. Доколку Владата на
РСМ не отстапува од сегашниот концепт на плати, Синдикатот на УПОЗ
побара да се направи правилна пресметка на трошоците за храна и
превоз коишто во бруто се пресметуваат со износот од 2009 година. 

3.4. работно време 

Еден од клучните елементи на пристојна работа е работното вре -
ме на вработените. Според член 116 од ЗРО, полното работно време из-
несува 40 часа неделно, односно работната недела трае пет работни
дена. Со закон, односно со колективен договор може да се одреди ра-
ботното време да биде пократко од 40 часа неделно, меѓутоа не по-
малку од 36 часа неделно. Со закон или други прописи во согласност со
закон, или со колективен договор може да се определи за работните мес -
та кај кои постојат поголеми опасности од повреди или нарушување на
здравјето, полното работно време да трае помалку од 36 часа неделно. 

Синдикатот на УПОЗ, во 2005 година до Економско-социјалниот со -
вет и до Министерството за труд и социјална политика достави писмено
Ба рање (Претседателство на Синдикатот од 28.6.2005 година) за враќање
на старото работно време за вработените во органите на управата и пра-
восудството од 07:00 до 15:00 часот, кое со Одлука на Владата на РМ беше
утврдено да започнува во 8,00 и да трае до 16,00 часот. Од МТСП беше
добиен одговор дека распоредот на работното време е воведен со Одлука
на Вла дата на РМ, меѓу другото, заради усогласување со работното вре ме
на земјите-членки на ЕУ и другите меѓународни органи и институции. 
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за синдикатот на упоз, редовната исплата на платите на врабо -
тените, висината на платите соодветна на трудот и животните
потре би, исплатата на придонесите, додатоците и надоместо-
ците од плата, и натаму останува актуелно прашање.



Во 2006 година, Владата на РМ најави работното време во јавна та
ад министрација да започнува од 09:00 и да трае до 17:00 ча сот. Синди-
катот на УПОЗ остро се спротивстави на оваа најава и бара ше да се по-
влече и да се врати старото решение за работното вре ме од 07:00 до
15:00 часот. Имено, климатските услови во Република Маке донија не се
исти со оние во Западна Европа и работниците би биле на своите работ -
ни места кога температурите во летниот период се нај високи, а во зим-
скиот период ќе има зголемена потрошувачка на електричната енергија
за секое работно место.

Во 2011 година Претседателството на Синдикатот на УПОЗ (седни ца
од 28.9.2011 година) покрена Иницијатива за промена на работното вре -
ме и предложи три опции:

- да се врати работното време со почеток од 07:00; 
- да се утврди зимско (од 07:30) и летно работно време 

(од 07:00 часот); 
- да има флексибилно работно време (од 07:00, до 07:30 часот). 

Иницијативата на Синдикатот на УПОЗ беше поставена на седница на
Владата на РМ, но од неразбирливи причини таа не се произнесе, и покрај
фактот што вештачки пренесеното работно време го нарушуваше рита-
мот на работење и живеење на вработените и негативно се одразуваше
врз ефектите од работењето. 

Новата Влада на РМ во 2017 година ја прифати Иницијативата на Син-
дикатот на УПОЗ и донесе Одлука за флексибилно работно време за вра-
ботените во Владата на РМ, министерствата и други те органи на држав-
ната управа, со важност од 1.9.2017 година. Според оваа Одлука, вработе-
ните својот работен ден ќе можат да го започнат од 7:30 до 8:30 часот и да
заминат од работното ме сто во пери одот меѓу 15:30 до 16:30 часот.

Со оваа Одлука се регулира и двосменското работење на одреде ни
институции: Управата за јавни приходи, Царинската управа, Управата за
водење матични книги, Министерството за внатре шни работи, подрачните
отсеци во Секторот за управно-надзорни работи, во Одделот за граѓански
работи, Министерството за одбрана – одделенијата за одбрана на регион
со градовите и општините во состав. Работното време во овие институции
ќе се одвива од 07.00 до 14.30 часот и од 14.00 до 21.30 часот, како и пр -
вата сабота во месецот, со време на работа од 08.00 до 16 часот.

Синдикатот на УПОЗ во 2018 година поднесе барање до Владата на
РСМ и МТСП да се воведе 7-часовно работно време во текот на де нот, или
35-часовна работна недела. Со тоа Република Маке до нија ќе се приклучи
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на новите трендови во светот за нама лу вање на работното време, што ќе
придонесе за: намалување на невработеноста (бидејќи со намалување
на работното време за 10.2% од секој работник, теоретски, ќе се доведе
до потреба работодавачите да ангажираат дополнителен број на рабо -
тни ци); зголемување на креативноста и продуктивноста на вработе ните;
намалување на потрошувачката на топлинска и електрична ене р г ија; зго-
лемување на можностите за грижа за семеј ството; зачувување на се-
мејните вредности, итн.

Владата на РСМ, на седницата од 29.9.2020 година донесе времена
Одлука за работното време во администрацијата, со почеток од 08.00
до 16.00 часот. Синдикатот на УПОЗ веднаш остро реагираше и се обра -
ти до Владата на РСМ укажувајќи дека како социјален партнер не е ин -
формиран и консултиран за ваквата Одлука со која од 1.9.2017 година
беше утврдено флексибилно работно време, кое е регулирано и во Гран-
скиот колективен договор потпишан на 7.2.2020 меѓу Синдикатот на
УПОЗ и МИОА, кој е на сила.

Синдикатот на УПОЗ покрена Иницијатива и за измени на Зако-
нот за празници на Република Македонија од 1998 година и повторно
да се прогласат за неработни денови 2 јануари и 2 мај, кои во измина -
тиот период беа државни празници, а се укинаа со измените на овој
Закон во 2007 година. 
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Работна средба со Министерот за информатичко општество 
и администрација Јетон Шаќири 





4. норматиВно уредуВање 
на праВата од раБотниот однос 

4.1. меѓународни документи како темелна вредност 
на македонското законодавство

4.1.1. универзалната декларација за човекови права претставу ва
документ во кој се утврдени заедничките стандарди што треба да се
постигнат и да се почитуваат за сите луѓе: правото на живот и забра на
на ропство; правата на поединецот во граѓанското и политичкото
опш тество; духовните, јавните и политичките слободи (слободата на
веро исповед и слободата на здружување); социјалните, економските
и културните права. 

Декларацијата (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) е
усвоена од Генералното собрание на Организацијата на обединетите
нации на 10 декември 1948 година во Париз и се темели врз целите на
Организацијата на ОН (формирана со Повелбата во Сан Франциско,
САД, на 24 јуни 1945 година, во која членуваат 192 земји): почитување
на човековите права и основните слободи за сите, без оглед на: раса -
та, полот, јазикот или религијата. 

Универзалната декларација за човековите права претставува ос-
нова за два обврзувачки пакта за човеко вите права на Обединетите
нации (донесени на 16 декември 1966 година): Меѓународниот пакт
за граѓански и политички права (ICCPR) и Меѓународниот пакт за еко-
номски, социјални и културни права (ICESCR) кој за синдикатите прет -
ставува пресвртница за правата на работ ниците ширум светот со кој
се утврдува: правото на работа, условите за работа, слободата на здру -
жување и правото на штрајк.

Во Република Северна Македо ни ја сите правни прописи се теме -
лат и практикуваат врз начелата на Уни вер залната декларација за
чо вековите права на ООН. Република Македонија е примена за членка
на ООН на 8 април 1993 година. 

4.1.2. европската социјална повелба (усвоена од земјите-членки
на Советот на Европа во 1961 година) и европската социјална повел -
ба (ревидирана) (усвоена во 1996 година) се значајни документи за
синдикатите кои, меѓу другото, се однесуваат за подобрување на еко-
номско-социјалната положба на работниците и остварување на пра-
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вото на сите работници на правична заработувачка која обезбедува
пристоен животен стандард. Република Македонија ги ратификуваше
овие повелби (Европската социјална повелба ја ратификуваше во
2005 година, а Европската социјална повелба (ревидирана) во 2012
година) и правата и принципите од повелбите се имплементирани во
македонското законодавство. 

4.1.3. европската конвенција за заштита на човековите права и
основните слободи (усвоена од Советот на Европа во 1950 година),
исто така, за синдикатите е од особена важност. Претставува европски
устав на полето на човековите права и основните слободи, вклучу-
вајќи го и правото на формирање синдикати и здружување на синди-
катите. Конвенцијата е ратификувана во Република Македонија (на
17.4.1997 година) и претставува извор за македонскиот правен систем. 

4.2. законодавството во република северна македонија 
во областа на трудот 

Во Република Македонија по осамостојувањето во 1991 година на -
станаа големи општествени промени: премин од еднопартиски во по-
веќепартиски систем; поделба на власта на законодавна, извршна и
судска; напуштање на планската и воведување на пазарната еконо-
мија. Тоа ја наметна потребата од измени и во нормативно-правна
смисла. Почетокот на усогласувањето на домашните прописи со за-
конодавството на Европската Унија, претставуваше дополнително
оптоварување при подготовката на прописите. 

4.2.1. уставот на република северна македонија е највисокиот
и основен извор на трудовото право и социјалната политика во држа-
вата. По стекнувањето на независноста, првиот Устав на Република
Македонија е усвоен од Собранието на Република Македонија на 17
ноември 1991 година.
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синдикатот на упоз се залагаше со новите закони и правни про-
писи да се унапредуваат работничките права и да се темелат врз
меѓународните трудови стандарди утврдени во конвенциите,
препораките и директивите на еу и на меѓународната органи-
зација на трудот. за синдикатот на упоз не беше прифатливо на -
малувањето или губењето на стекнатите работнички права и
таквите тенденции секогаш побудуваа жестоки реакции на син-
дикалното членство. 



Во Уставот на Република Северна Македонија, во член 32 е утвр -
дено дека: „Секој има право на работа, слободен избор на вработува -
ње, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на
привремена невработеност. Секому, под еднакви услови, му е достап -
но секое работно место. Секој вработен има право на соодветна за-
работувачка. Секој вработен има право на платен, неделен и годишен
одмор. Од овие права вработените не можат да се откажат. Оствару-
вањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат
со закон и со колективни договори“.

Во случаите кога не се почитуваа одредбите на Уставот на РМ при
носењето на законските и други правни акти во државата, Синдикатот
на УПОЗ покренуваше иницијативи за поведување постапка за оце ну -
вање на уставноста на истите.23

4.2.2. законот за работните односи (зро) е основен и општ мате -
ријален закон и работнички устав (lex fundamentalis и lex generalis).
Во него се уредуваат работните односи меѓу работниците и работода -
вачите. Од осамостојувањето на Република Македонија се донесени
Законот за работните односи на РМ од 1993 година и Законот за работ -
ните односи на РМ од 2005 година.

закон за работните односи од 1993 година.24 Беше дел од пакет-
мер ките на Стабилизационата програма на Владата на РМ25 и во него
се гарантираше: слободата на пазарот и претприемништвото, плура-
лизмот на сопственоста, организирањето на трудот и капиталот и по-
литичкиот плурализам.
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23 Во делот Прилог од Монографијата е даден Преглед на иницијативи на Синдикатот
на УПОЗ до Уставниот суд на РМ.
24 Закон за работните односи од 1993 година: „Службен весник на РМ“, бр. 80/93. Закон
за изменување и дополнување на ЗРО: „Службен весник на РМ“, бр.: 3/94; 14/95; 53/97;
59/97; 21/98; 25/00; 34/00; 3/01; 50/01; 25/03; 40/03
25 Стабилизациона програма на Владата на РМ: „Службен весник на РМ“, бр. 4/94 на
УПОЗ до Уставниот суд на РМ.

основните заложби на синдикатот на упоз во расправа што бе -
ше отворена при носењето на уставот на рм во 1991 година беа
да ги гарантира правата на: економска и социјална сигурност на
секој работник и граѓанин; синдикално организирање; управува -
ње и учество во одлучувањето врз основа на трудот; колектив-
ното договарање; одлучувањето во собранието на рм да се демо-
кратизира и да учествуваат и пошироките општествени, социјал -
ни и професионални групации. 



За измените и дополнувањата на овој ЗРО, Синдикатот на УПОЗ
и синдикатите здружени во ССМ поднесуваа иницијативи за преиспи-
тување на уставноста на дел од решенијата. Уставниот суд на РМ по -
зи тивно се изјасни за КД и технолошкиот вишок, а Законот за измену-
вање и дополнување на ЗРО од 2001 година го укина со образложе-
ние дека се повредува принципот на еднаквост и правна сигурност
во однос на условите за засновање и прекин на работниот однос.

закон за работните односи од 2005 година.26 Беше нов закон и
не говата цел беше да соодветствува на современите текови во европс-
кото работно законодавство. Од неговото донесување во 2005 до 2019
година беше изменуван и дополнуван 24 пати. Дел од нив се носеа без
почитување на основните демократски процедури и со намалени права
за работниците. Тоа предизвика бурни реакции од синдикалното член-
ство и беше непосреден повод за јавни протести и генерални штрајкови
и беа оспорувани од Уставниот суд на Република Македонија.27

Исто така, синдикатите здружени во ССМ побараа во ЗРО да се
пре цизираат одредбите за: договорот за вработување; плаќањето на
ра ботата; работното време; прекувремената и ноќната работа; паузи -
те и одморот; обврските на работникот и работодавачот; информира -
ње то и консултирањето на работниците; остварување и заштита на пра-
вата, обврските и одговорностите од работниот однос; приправнички -
от и волонтерскиот стаж и пробната работа; посебната заштита на ра-
ботниците во работниот однос; заштита на работниците кои сè уште не
наполниле 18 години возраст; заштита на лица со попреченост; заш -
тита на повозрасни лица; мирно решавање на работните спорови;
асоцијациите на работниците и работодавачите; колективните дого-
вори; штрајкот; економско-социјалниот совет; инспекцискиот надзор
од областа на работните односи; работникот може со писмена изјава
да побара продолжување на договорот за работа и по наполнување
на 62, односно 64 години на живот, и др. 
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26 Закон за работните односи: „Службен весник на РМ“, бр. 62/05; 106/08; 161/08;
114/09; 130/09; 149/09; 50/10; 52/10; 124/10; 47/11; 11/12; 39/12; 13/13; 25/13; 170/13;
187/13; 113/14; 20/15; 33/15; 72/15; 129/15; 27/16; 120/18 и „Службен весник на РСМ“
бр. 110/19
27 У.бр. 139/2005-0-0 од 21.XII.2005; У.бр. 161/2005 од 22.XII.2005; У.бр. 134/2005-0-0
од 29.III.2006; У. бр. 187/2005-0-1 од 10.V.2006; У. бр. 111/2006-0-1 од 24.I.2007; У.бр.
188/2006-0-0 од 4.IV.2007; У.бр. 170/2006-0-1 од 6.VI.2007 и У.бр.263/2009-0-1 од
22.IX.2010



Во 2018 година здружените синдикати во ССМ покренаа Иници -
јатива за подготовка на нов ЗРО и понудија работна верзија за да се до -
несат современи решенија и трудови стандарди во уредувањето на
работно-правните односи во РМ. Со консензус од социјалните парт-
нери се донесоа само измени и дополнувања на сегашниот ЗРО кои се
однесуваа за унапредување на правата на работниците од работен
однос, но постапката за носење нов ЗРО беше одложена заради вон-
редната состојба со пандемијата од коронавирусот. 

4.3. нормативно уредување 
на правата од работниот однос на вработените 

Врз основа на Уставот на РМ/РСМ и Законот за работните одно -
си, правата на вработените од секторите што ги опфаќа Синдикатот
на УПОЗ се уредени со повеќе посебни/одделни – lex specialis закони.
Поголемиот број од нив се носеа со знак на реформски закони, на кои
им претходеа: стратегии, програми, акциски планови, и др. документи
кои ги носеше Владата на РМ/РСМ за зголемување на ефикасноста
на јавната администрација.
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Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Синдикатот на УПОЗ 
и Развојниот центар за млади од Белград 



4.3.1. закон за државните службеници.28 Беше донесен во 2000
го дина (вон сила) како исклучително важен правен акт за реформа
во целокупната државна служба. Законот имаше 25 измени и допол-
нувања и 6 укинувачки одлуки на Уставниот суд. Со овој Закон беа
поставени темелите на службеничкиот систем во државата, беа вове -
дени значајни промени во работата на државната служба и во врска
со статусот и условите за плати за државните службеници (со изме-
ните од 2009 година). Беше основана Агенцијата за државни служ-
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синдикатот на упоз во расправата по работната верзија (седница
на претседателството од 26.5.1998 година) и предлогот за донесу-
вање на законот за државните службеници (седница на претседа-
телството од 4.5.2000 година) имаше бројни предлози, мислења и
ставови: државните службеници како професионалци да бидат ап-
солутно деполитизирани и да се регулира нивната заштита од разни
политички влијанија; во сите степени на водење то на дисциплин-
ската постапка против државниот службеник задолжително да биде
вклучен синдикатот; да се утврдат конкретни задачи и одговорности
на агенцијата за државни службеници; да се регулира статусот на вра -
ботените во министерството за одбрана (цивилни лица и граѓански
лица во служба на арм), министерството за внатрешни работи (не-
униформиран состав); да се преиспита статусот на административно-
техничките или помошните работни места кои не смеат да бидат
надвор од овој закон; државниот службеник да не ги злоупотребува
овластувањата и статусот што го има; да се преиспита регулирањето
на минатиот труд и работата во денови на празници и правото на до-
даток на платата како во постојните законски решенија; попрецизно
да се дефинира местото и позицијата на синдикатот како социјален
партнер; да се изземе регулирањето на платите, надоместоците за
исх рана, превоз од, и до работа и регресот за годишен одмор, кои се
регулирани со колективен договор; да се внесат елементи на системот
на кариера како позитивно искуство од земјите со подолга демократ-
ска традиција, и др.

28 Закон за државните службеници (вон сила): „Службен весник на РМ“, бр. 59/00. Закон
за изменување на Законот за државни службеници: „Службен весник на РМ, број: 112/00;
34/01; 103/01; 43/02; 98/02; 17/03; 40/03; 85/03; 17/04; 69/04; 81/05; 61/06; 36/07;
161/08; 6/09; 114/09; 35/10; 10/10; 167/10; 36/11; 6/12; 24/12; 106/13; 82/13; 15/13. Од-
луки на Уставниот суд на РМ: „Службен весник на РМ“, број: 30/01 (У.бр.186/00); 100/02
(У.бр.132/01); 84/03 (У.бр.37/03); 118/08 (У.бр.161/05); 128/08 (У.бр.66/08).



беници, како самостоен орган за поддршка на развојот на државната
служба, која за својата работа е одговорна пред Собранието на РМ.29

Во 2004 година Синдикатот на УПОЗ покрена Иницијатива за по-
ведување постапка за оценување на уставноста на член 35, став 3 од
Законот за државните службеници, со образложение дека согласно
член 32, став 3 од Уставот на РМ, платата на работникот е неделива
за конска категорија, како и работното искуство стекнато во текот на
не говиот работен стаж.

Во Законот за државни службеници од 2000 година (член 37) и
неговите измени и дополнувања беше предвиден додаток на плата за
кариера со што се обезбедува вреднување на професионалноста на
државните службеници и нивно стимулирање за успешно и стру чно из -
вршување на работите. Со степенот на кариерата се обезбеду ва пра -
во на исплата на додаток на плата за кариера во соодветен процен-
туален износ од додатокот за звање од 5% до 20%. 

Врз основа на Законот за државни службеници, правото на до-
даток на плата за кариера беше утврдено, но ова право не беше до-
следно спроведувано. Тоа беше причина за многу жалби и претставки
од страна на вработените до Синдикатот на УПОЗ, како и голем број
поведени судски постапки.
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на барање на синдикатот на упоз, вработените да го добијат фи -
нансискиот додаток за степен на кариера што не им беше испла-
ќан согласно закон, и по направената анализа од миоа, Владата
на рм (на 53. седница одржана на 6.2.2018 година) ги задолжи
сите институции да изготват преглед на парични обврски кои про -
излегуваат по поведени судски постапки за степен на кари ера и
препорача овие постапки да се завршат со судско порамну вања
или спогодба. со тоа ќе се избегнат дополнителните суд ски тро-
шоци на товар на државата и на штета на граѓаните. 
синдикатот на упоз апелираше до вработените во дел институ-
ции да не ги потпишуваат бланко спогодбите за степен на кари -
ера коишто им се делени, сè додека не ги добијат сите потребни
информации, за што беше поддржан од министерството за ин-
форматичко општество и администрација. 

29  Агенцијата за државни службеници продолжи да работи како Агенција за админист-
рација со Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници:
„Службен весник на РМ“, бр. 167/10



4.3.2. закон за организација и работа на органите на државната
управа.30 Беше донесен во 2000 година. Согласно Законот, органите на
државната управа, како дел од извршната власт, се основаат во обла-
стите и подрачјата кои се од значење за вршење на функциите на др -
жа вата и за ефикасно остварување на правата и должностите на гра-
ѓаните и правните лица. Во рамките на својата надлежност се должни
да им обезбедат на граѓаните ефикасно и законито остварување на
нивните уставни слободи и права. За вршење на функциите на држав -
ната управа се основаат министерства, самостојни органи на државна
управа и управни организации.

Органите на државната управа при подготвувањето на законите
и другите прописи од својата надлежност обезбедуваат консултации
со граѓаните преку: јавно објавување на видот, содржината и рокови -
те за донесување на законите и други прописи; организирање јавни
трибини; прибавување мислење од заинтересираните здруженија на
граѓани и други правни лица, и сл.

Собранието на РСМ на 27.3.2019 година го изгласа Законот за из -
ме нување и дополнување на Законот за организација и работа на орга -
ните на државната управа, со кој Секретаријатот за спроведува ње на
Рамковниот договор продолжи да работи како ново Министер ство за
политички систем и односи меѓу заедниците. 

4.3.3. закон за локална самоуправа.31 Беше донесен во 2002 го-
дина. Во Уставот на РМ од 1991 година беа предвидени норми во кои
се регулира статусот, надлежностите и финансиската самостојност на
локалната самоуправа, како и положбата на Град Скопје, како посе -
бна единица на локалната самоуправа. Врз основа на овие уставни
одредби, во 1995 година се донесе законот за локална самоуправа,32

според кој постоеја 123 општини и градот Скопје и се воведе градона -
чалничката функција. Во 1998 година, Заедницата на општини и гра-
дови на Македонија се трансформира во единствена Заедница на
единици на локална самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС. 

104

30 Закон за организација и работа на органите на државната управа: „Службен весник
на РМ“, број: 58/00. Закон за изменување и дополнување на Законот за организација и
работа на органите на државната управа: „Службен весник на РМ“, број: 44/02; 82/08;
167/10; 51/11
31 Закон за локална самоуправа: „Службен весник на РМ“, бр. 05/02 
32 Закон за локална самоуправа: „Службен весник на РМ“, бр. 52/95



Владата на РМ, во ноември 1999 година усвои Стратегија за ре-
форма на локалната самоуправа, но до 2001 година не беше направен
суштински исчекор во правец на нејзино имплементирање. Во јануари
2002 година, Собранието на РМ го донесе Законот за локална самоупра -
ва кој претставува правна рамка за востановување на новиот систем
на локална самоуправа во РМ. Посебно значење доби функционална -
та децентрализација – пренесување на функциите, моќта и надлежно -
стите на одлучување од централните на локалните органи. Со Зако-
нот за локална самоуправа, единици на локалната самоуправа се оп-
штините и градот Скопје, во кои граѓаните го остваруваат правото на
локална самоуправа непосредно и преку претставни- ци во органите
на општините. 

Во 2004 година се донесе Законот за територијална организаци -
ја на локалната самоуправа33 и Законот за град Скопје34 во согласност
со одредбите на Охридскиот рамковен договор од август 2001 година
и амандманите на Уставот на РМ од ноември истата година. Со овие
закони се изврши ревизија на границите на единиците на локалната
самоуправа, што ѝ даде нов импулс на реформата на локалната само-
управа. Пренесувањето на надлежностите, вработените, недвижните
и движни добра и документацијата, започна на 1 јули 2005 година. 

Согласно измените на Законот за територијална организација на
ло калната самоуправа во Република Македонија35 од 2014 година, во
Република Македонија има 80 општини (единици на локална само-
управа).

Со цел да се постигне ефикасност и заокружува ње на системот на
локалната самоуправа, беа донесени повеќе закони кои се однесуваа
на: меѓуопштинската соработка; рамномерен регионален развој; др -
жавниот инспекторат за локална самоуправа; направени се измени во
околу 100-тина секторски закони и подзаконски акти во кои се реф-
лектираа новите надлежности на единиците на локалната самоуправа.

Синдикатот на УПОЗ сметаше дека реформите во локалната са-
моуправа и имплементацијата на законите за локална самоуправа се
во функција на обезбедувањето подобра иднина за граѓаните на Репу -
блика Македонија и изградба на стабилна демократска држава. Фоку-
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33 Законот за територијална организација на локалната самоуправа: ,,Службен весник
на РМ, бр. 55/04 
34 Закон за град Скопје: ,,Службен весник на РМ, бр. 55/04 
35 Закон за измени и дополнувања на Законот за територијална организација на локал-
ната самоуправа во РМ: „Службен весник на РМ“, број: 12/05; 98/08; 106/08; 10/14



сот на реформите треба да биде на засилен економски развој на оп-
штините, да се привлекуваат инвестиции и да се креираат што пого-
лем број работни места. 

4.3.4. закон за инспекциски надзор.36 Беше донесен во 2006 го-
дина, а во 2019 година стапи на сила новиот Закон за инспекциски над -
зор.37 Синдикатот на УПОЗ пред носењето на новиот Закон за инс -
пекциски надзор одржуваше работни средби со претставници на Ин-
спекцискиот совет и Одборот за инспекциски служби при Синдикатот
на УПОЗ, на кои беа из  несувани актуелните проблеми со кои се соочу-
ваат инспекторите: за зголемување на платите или враќање на укина -
тите додатоци за инспекторите; укинување на рокот на траење на ли-
ценците на инспекторите; намалување на административните об-
врски на инспекторите и одржување на обуки за новите закони; за бе-
нефицираниот стаж. Пок рај тоа, беше нагласувана потребите за из ме-
 на на Законот за инспекциски надзор и за потпишување на колективен
договор кој ќе ги опфа ти сите инспекторати.

Во новиот Закон за инспекциски надзор од 2019 година се уре-
дуваат: основните начела на инспекцискиот надзор; статусот, над-
лежностите и работењето на Инспекцискиот совет; организацијата и
раководењето со инспекциските служби; следењето, контролата и
координацијата на работата на инспекциските служби; статусот, вра-
ботувањето, лиценцата, правата и обврските, учинок на инспекторот;
правата и обврските на субјектите за инспекцискиот надзор; постап-
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36 Закон за инспекциски надзор: „Службен весник на РМ“, бр. 50/10. Закон за измену-
вање и дополнување на Законот за инспекциски надзор: „Службен весник на РМ“:
број: 162/10; 157/11; 147/13; 41/14; 33/15; 193/15; 53/16; 11/18; 83/18; 120/18; 
37 Закон за инспекциски надзор: „Службен весник на РСМ“, бр. 102/19 е донесен на
30.5.2019 година, а неговата примена започна од 1.12.2019 година.

за општинската администрација, синдикатот на упоз енергично
се ангажираше при спроведувањето на процесот на реформи во
локалната самоуправа да нема откази, туку преку трансфер да се
обезбеди соодветен статус на вработените. да се почитува пра -
вото на: вработување, унапредување, плата и надоместоци од пла -
та согласно законите и колективните договори. преку афир ма ција
на принципите на: професионална, деполитизира на, ефикасна и
одговорна општинска администрација да се обезбедува квалитет -
но вршење на услугите на работниците и граѓа ните.



ката на вршење инспекциски надзор; посебните дејствија во инспек-
циската постапка; односите на инспекциските служби и надлежните
органи; спроведување на Законот.

4.3.5. закон за јавни службеници.38 Беше донесен во 2010 година
и претрпе шест измени и дополнувања, а Уставниот суд донесе шест
укинувачки решенија во периодот од 2011-2013 година. Овој Закон го
регулира статусот на сите вработени во јавниот сектор кои работат во
јавната администрација (образование, здравство, култура, наука, труд
и социјални работи, социјална заштита и заштита на детето, установи -
те, фондовите, агенциите, јавните претпријатија основани од РМ, општи -
ните, општините во Градот Скопје, односно Градот Скопје), а беа опфа-
тени со Законот за државните службеници. Неговата цел беше: да се
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38 Закон за јавни службеници: „Службен весник на РМ“, бр. 52/10; Измени и дополну-
вања: „Службен весник на РМ број: 36/11; 6/12; 24/12; 15/13; 82/13; 106/13.

претставници на синдикатот на упоз учествуваа на јавната рас-
права по предлог-законот за инспекциски надзор одржана во со-
бранието на рсм – комисија за политички систем и односи меѓу
за едниците (на 19 март 2019 година) и ги изнесоа забелешките на
синдикатот на упоз: иако законот е lex specialis и треба да ги регу -
лира сите права од работен однос на инспекторите, повторно се
во очува поврзаноста со законот за административните службени -
ци, особено во категоризацијата и звањата на инспекторите и сè
уште ги има проблематичните категории: советник инспектор, са-
мостоен инспектор, помошник инспектор и помлад инспектор; не
е предвидено како еден од условите за избор на членови на инспе -
кцискиот совет да биде и претходното работно искуство на членот
во инспекторатите и единствено се бара работно искуство од об -
ласта на дипломирањето; за директор на инспекторат да биде
име нувано или избрано лице кое ќе произлезе од институцијата и
ќе ја познава работата на инспекторатот; наместо месечен план и
месечен извештај да се предвидат годишни или квартални плано -
ви и извештаи, за да не се обременува работата на инспекторите;
да се предвидат нови звања за инспекторите од категори јата В, и
да не бидат на исто ниво со административните службеници. син-
дикатот на упоз го оцени позитивно предвидениот додаток на
плата за ризик од 30%, наградувањето и осигурувањето од несре -
ќа при работа.



унифицираат сите битни прашања за статусот на вработените во јав-
ниот сектор; создавање основи за воедначување на постапките за при -
ем, напредување, наградување, утврдување звања и плати на сите лица
вработени во јавниот сектор кои може да се дефинираат како дава-
тели на јавни услуги. И покрај тоа што беше потребно да се усогласат
законите од оваа сфера со Законот за јавни службеници, тоа не се на-
прави, што создаде правна невоедначеност.39

Законот за јавни службеници ја наметна потребата во 2014 годи -
на да се донесат Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за
административни службеници. 
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39 Со Законот за јавни службеници, требаше да се усогласат: Законот за здравствена за-
штита; Законот за наука; Законот за основно образование; Законот за средно образова-
ние; Законот за високо образование; Законот за култура; Законот за пензиско и инва -
лидско осигурување; Законот за здравствено осигурување; Законот за капитално финан-
сирано пензиско осигурување; Законот за царина; Законот за управата за јавни приходи;
Законот за цивилно воздухопловство; Законот за радиодифузна дејност; Законот за енер-
гетика; Законот за спречување на корупцијата; Законот за заштита на конкуренцијата, и
бројни други закони со кои се воспоставуваа државни органи и организации чии врабо-
тени немаат статус на државни службеници, а пружаа јавни услуги. 

синдикатот на упоз имаше бројни забелешки по предлог-зако-
нот за јавни службеници, дека не е: прецизен, целосен, јасен и
дека е рестриктивен. голем број одредби упатуваат на други по-
себни закони, со што ќе се создаде забуна и непрецизност во ре-
гулирањето на статусната положба и правата и обврските на јав-
ните службеници. забелешките се однесуваа и за: пополнување -
то на работните места; распоредувањето; за платите и нивното
уредување со закон и колективен договор; отсуствата од работа;
обуките; работно-правниот статус на работникот; правата по ос -
нов на одвоен живот; ограничување на правото на синдикално
организирање на јавните служби; да се прецизира што точно зна -
чи минимум непречено извршување на функциите за време на
штрајк; да се прецизира одредбата за дисциплинската постапка
и да се уреди правото на работникот да биде застапуван од синди -
калниот повереник или друг полномошник во постапка та; да се
усогласи со зро временото отстранување на јавниот служ беник од
работа и правото да му се исплаќа плата; да се усогласи со зро
и времето на објавата на огласна табла на решенијата; да се регули -
ра правото на отказен рок за работникот и неговото право на отсу -
ство за барање на работа и правото на плата за тој период.



4.3.6. закон за вработените во јавниот сектор.40 Беше донесен
во 2014 година како lex generalis и на некој начин претставуваше заме -
на на Законот за јавните службеници. Законот за вработените во јавни -
от сектор ги даде контурите за регулирање на општите начела, класи-
фикацијата на работните места, општите права за вработените во јав-
ниот сектор и други прашања. Законот се однесува на вработените во
органите на државната и на локалната власт, и други државни органи
основани согласно со Уставот и со закон; вработените во институции -
те кои вршат дејности од областа на: образованието, наука та, здрав-
ството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето,
спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон,
а организирани како: агенции, фондови, јавни установи и јавни прет -
пријатија основани од Република Македонија или од општините, од
Градот Скопје, како и од општините во Градот Скопје.

Врз основа на Законот за вработените во јавниот сектор, институ -
циите од јавниот сектор имаат обврска да спроведат вертикална
функционална анализа како основа за подготовка на актот за внатре -
шна организација и актот за систематизација на работните места.
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40 Закон за вработените во јавниот сектор: „Службен весник на РМ“, бр. 27/14; Закон за
изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор: „Службен весник
на РМ“, број: 199/14; 27/16; 35/18; 198/18. „Службен весник на РСМ“, број: 143/19; 14/20. 

Средба со Министерот за правда Бојан Маричиќ 



Син дикатот на УПОЗ бара во процесот на подготовка на функционал-
ната анализа задолжително да учествуваат претседателите на син-
дикалните организации – членки на Синдикатот на УПОЗ и заедно да
преземат мерки за заштита на правата на своето членство, што е со-
гласно член 5 од Гранскиот колективен договор потпишан меѓу Син-
дикатот на УПОЗ и МИОА во февруари 2020 година.

4.3.7. закон за административни службеници.41 Беше донесен
во 2014 година како lex specialis во однос на Законот за вработените
во јавниот сектор, бидејќи на посебен начин уредува дел од праша-
њата од работен однос на административните службеници. Целта на
неговото носење е да се воведе целосно нов модерен пристап во уп -
равувањето со човечки ресурси, со елементи на корпоративно упра-
вување, согласно со најдобрите светски практики за управување, за -
сновано врз компетенции преку уредување на: статусот, класифика-
цијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и
оспособувањето, мерењето на учинокот и други прашања во врска со ра -
ботниот однос на административните службеници.

Во постапката на донесувањето на Законот за административни
службеници не беа во целост респектирани забелешките и ставовите
на Синдикатот на УПОЗ. Во повеќе обраќања до МИОА и Министерст-
вото за правда, Синдикатот на УПОЗ укажуваше дека при спроведу-
вањето на одредени членови во практиката ќе се јават слабости и
суб јективизам што ќе биде на штета на вработените. 
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за синдикатот на упоз не беше прифатливо во законот за адми -
нистративни службеници да се ограничува улогата на колектив-
ните договори во однос на унапредувањето на правата на врабо -
тените во администрацијата и правото на плата на овие врабо-
тени да се регулира само со закон, а не и со колективен договор.
најспорно е оценувањето на административните службеници,
затоа што оценувачот учествува со 65% од просечната оценка
од четири други административни службеници со кои службени -
кот непосредно соработувал, и тоа со двајца од повисоко и двајца

41 Закон за административни службеници: „Службен весник на РМ“, бр. 27/14; Закон за
изменување и дополнување на Законот: „Службен весник на РМ“, бр. 199/14; 48/15;
154/15; 5/16; 142/16; 11/18; „Службен весник на РСМ“, бр.: 275/19; 14/20. Одлуки на
Уставниот суд на РМ, У. бр.: 147/14; 80/16; 74/14; 127/16; 163/14; 2/17; 121/15; 16/17
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Незадоволството од носењето на овој многу рестриктивен Закон,
без целосно да се разгледаат забелешките и предлозите на Синдика -
тот на УПОЗ, предизвика огромен револт кај вработените во админи -
страцијата и беше повод за одржување на Протестот на Први мај 2015
година под слоганот: „Не бидете опуштени, да не бидете отпуштени“
кој го организираше Синдикатот на УПОЗ и потисниците на Повел-
бата за солидарност.

За одделни одредби од Законот за административни службени -
ци, Синдикатот на УПОЗ во 2015 година покрена Иницијатива до Устав -
ниот суд на РМ. Уставниот суд на седница одржана на 31.10.2016 го ди -
на донесе решение да се поведе постапка за оценување на уставноста
на член 42, ставови 4 и 5 и член 91, став 3, од Законот за администра-
тивни службеници. Ставовите 4 и 5 од членот 42 се однесуваат на про -
верката и веродостојноста на доказите кои административниот служ -
беник ги доставува при вработувањето и забраната за повторно прија -
вување доколку комисијата за селекција утврди вина. Тоа прет ставу -
ва повреда на принципот на владеење на правото како темелна вред-
ност на уставниот поредок и не ја обезбедува правната сигурност на
граѓаните.
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од пониско ниво. при распоредувањето на вработените во други
институции, потребно е претходно да се добие мислење од синди -
катот за да не дојде до злоупотреба.
синдикатот на упоз ги оспоруваше членовите од законот за адми -
нистративни службеници кои се однесуваат на: висината на на -
доместокот кој го утврдува агенцијата со тарифник; општите
услови за пополнување на работно место на административните
службеници, со што кандидатот треба да исполнува посебни усло -
ви (да поседува соодветни општи работни компетенции потреб -
ни за работното место пропишани со рамката за општи компе-
тен ции); во врска со документите кои задолжително се прило-
жуваат кон пријавата за вработување, односно доказ за неизре -
чена казна забрана за вршење на професија, дејност и должност;
за проверка на веродостојни докази и интервјуа и утврдување
на вина од страна на комисијата за селекција; за доставување
на докази за познавање на странски јазици и познавање на ра-
бота со компјутерски програми.
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синдикатот на упоз уште при донесување на законот за врабо-
тените во јавниот сектор и законот за административни службе-
ници, како и нивните измени и дополнувања, укажуваше на нив -
ните неповолни одредби за вработените од овие сектори и дека
одредени членови од овие закони не се применливи. забелешки -
те на синдикатот на упоз се однесуваат на тоа што е испуштена
или ограничена обврската за потпишување на колективни дого-
вори и правата од работен однос е предвидено да се уредуваат
со правилници и други подзаконски акти, што е спротивно на
член 32 став (5) од уставот на рм и европското право и пракса.
исто така: синдикатот треба да учествува во подготовката на ак-
тите кои ги уредуваат правата на вработените од работен однос;
сè уште има голем број институции во кои платите се пресмету -
ва ат со правилници, наместо со колективни договори; ограни че -
но е правото на штрајк; оставена е можност за субјективно оце -
нување на работата на вработените; надлежностите на мини-
стерството за финансии претставуваат проблем кога станува
збор за унапредувањето на административните службеници или
зголемувањето на нивните плати; проблем е и издавањето на
овластувања за извршување работни задачи вон актите за си-
стематизација без паричен надомест.
на тркалезната маса организирана од синдикатот на упоз на
21.5.2018 година, на која учествуваа: министерот за информа-
тичко општество и администрација, дамјан манчевски, профе-
сори, синдикати, работници и граѓанскиот сектор, синдикатот на
упоз го изнесе ставот дека се потребни дополнителни, суштин-
ски измени на зас и зВЈс или носење сосема нови закони за вра-
ботените во овие сектори. 
на јавната расправа за законот за измени и дополнувања на за-
конот за административни службеници и законот за измени и
до полнувања на законот за вработените во јавниот сектор што
се водеше во 2019 година, претставниците на синдикатот на
упоз изнесоа повеќе забелешки во однос на предложените за-
конски измени: за унапредувањето; оценувањето; дисциплин-
ските постапки; пресметката на платите кои ќе овозможат по го -
леми покачувања; да се воведат додатоци и надоместоци на
плата за работен учинок и зголемен обем на работа; регрес за го -
ди шен одмор; јубилејни награди; отпремнина за заминување во
пензија; додаток на плата за овластувања, и др. 



4.3.8. закон за извршување на санкциите.42 Беше донесен во
2006 година, но со оглед на комплексноста и сложеноста на затвор-
скиот систем и потребата од негово натамошно подобрување и усогла -
сување со меѓународните стандарди, беше изменуван и дополнуван
повеќе пати. 

Со стратешките цели предвидени во Националната стратегија
за развој на пенитенцијарниот систем (2015-2019 година), во мај 2019
година беше донесен нов Закон за извршување на санкциите.43 Со но -
виот Закон, вработените во казнено-поправните и воспитно-поправ-
ните установи имаат статус на: административни државни службени ци
(правата од работен однос ги остваруваат со овој Закон и Законот за
административни службеници, Законот за вработените во јавниот
сектор, ЗРО и колективните договори); затворска полиција (како по-
себна организациона единица, правата од работниот однос ги оства ру -
ва со овој Закон и Законот за вработените во јавниот сектор, ЗРО и ко -
лективните договори) и помошно-технички лица (права та од работен
однос ги остваруваат со овој Закон и Законот за вработените во јавни -
от сектор, ЗРО и колективните договори). За вработените на работни -
те места кои се вршат непосредно во работата со осудените и притво-
рените лица, како и за директорот и заменик-директорот на Уста новата,
заради тежината, природата на работата и посебните услови кои бит -
но влијаат врз намалувањето на работната способност, се примену-
ваат одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигу ру-
вање, според кои стажот на осигурување се смета со зголемено тра -
ење и тоа секои 12 месеци ефективно поминати на тие должности во
казнено-поправните и воспитно-поправните установи се сметаат како
16 месеци стаж на осигурување. Вра ботените на работните ме ста кај
кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, има ат пра -
во на додаток на плата за посебни услови за работа и за работа изло -
жена на ризик во висина од 15% до 30% од износот на основната пла-
 та кој го пропишува Министерот за правда. 
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42 Закон за извршување на санкциите: „Службен весник на РМ“, бр. 2/06; Закон за из-
менување и дополнување на Законот за извршување на санкциите: „Службен весник на
РМ” број: 57/10; 170/13; 43/14; 166/14; 33/15; 98/15; 226/15; 11/16; 21/18; 209/18. Од-
лука на Уставниот суд на РМ/ У.бр.9/2006: „Службен весник на РМ” бр. 65/06
43 Нов Закон за извршување на санкциите: „Службен весник на РСМ“, бр. 99/19



4.3.9. закон за судски буџет.44 Беше донесен во 2003 година. Ги
уредува постапката за подготовка, утврдување и извршување на суд-
скиот буџет и основањето и работењето на Судскиот буџетски совет.
Со судскиот буџет се финансира судската власт во РМ. Судскиот бу -
џет претставува годишна процена на приходите и трошоците на суд-
ската власт, што ги утврдува Собранието на РМ. 
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претставници на синдикатот на упоз учествуваа во јавната рас-
права по предлог-законот за извршување на санкции што се одр -
жа во собранието на рсм – комисија за политички систем и од-
 носи меѓу заедниците (на 13.2.2019 година) и изнесоа повеќе
предлози и забелешки: бенефицираниот стаж да важи за сите
вра ботени во казнено-поправните и воспитно-поправните уста-
нови; да се предвиди награда за добиена оценка ,,особено се ис-
такнува” за затворските полицајци; додатоците на плата да се
усогласат со окд во јавниот сектор; поголемо користење на прак-
сата на интерните огласи за полесно унапредување на вработе-
ните во однос на нововработените; да се зголемат годишните обу ки
и едукацијата на вработените; да се реши прашањето со опре-
мата и условите во кои работат вработените во затворите.

синдикатот на упоз беше еден од иницијаторите и го поддржа
донесувањето на законот за судски буџет. Во јавната расправа
што ја спроведе беа изнесени констатации (претседателство на
синдикатот на упоз, седница од 8.5.2003 година) дека со зако-
нот ќе се разрешат многуте проблеми присутни подолг период од
материјално-социјален карактер на вработените во правосуд-
ството. за подобрување на решенијата во законот, синдикатот на
упоз предлагаше да се прецизираат одредбите за приходите и
изворите на средства за судскиот буџет; платите на вработените
да се решат единствено за сите вработени и да се запази соодно-
сот 1:4,5 од кд за државните, правосудните и органите на локал-
ната самоуправа на рм; да се изземат судските работници од ка-
 тегоријата државни службеници (според законот за државни
службеници); задолжително да има претставник од синдикатот
на упоз во судскиот буџетски совет.

44 Закон за судскиот буџет: „Службен весник на РМ“, бр. 60/03. Закон за изменување и
дополнување на Законот за судскиот буџет: „Службен весник на РМ, број: 37/06; 103/08



4.3.10. закон за судска служба.45 Беше донесен во 2008 година,
а новиот во 2014 година. Законот е еден од најоспоруваните закони
од јавниот сектор. Законот од 2008 година ги уредува правата, долж-
ностите, одговорностите на судските службеници, системот на плати и
надоместоци на плати на судските службеници. Судските службеници
се лица со статус на административни службеници кои во судовите вр -
шат: стручни, административни, информатички, технички, статисти-
чко-аналитички и материјално-финансиски работи. Судските службе -
ници правата од работен однос ги остваруваат согласно со овој закон,
колективните договори и другите прописи што ги уредува ат пра вата
од работен однос. 

Судската полиција правата од работен однос ги остварува сог ла с -
но со овој закон, Законот за судовите, колективните договори и дру ги -
те прописи што ги уредуваат правата од работен однос. Вработените
во судовите, пак, кои вршат технички и помошни работи нема ат ста тус
на судски службеници и за нив важи Законот за вработени во јавни от
сектор и општите прописи за работните односи. 

Во постапката на донесувањето на Законот за судска служба во
2008 година, Синдикатот на УПОЗ достави повеќе забелешки по Пред -
лог-текстот на законот кои се однесуваа на многуте слабости и недо-
речености со кои се уредуваат значајни прашања за судските служ -
беници: класификацијата на работните места по судови, системот на
плати и надоместоци, судската полиција, како и судскиот менаџмент.
За платите, како суштинско прашање, предлагачот на законот не по -
ну ди соодветни решенија, а не беа предвидени и надоместоците за
отпремнина при пензионирање, јубилејните награди. Надоместоците
за превоз до, и од работа и за исхрана се регулираат спротивно на ко-
лективните договори. 
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Во законот за судска служба од 2008 година, синдикатот на упоз
ги оспори членовите кои се однесуваат на општите работни ком-
петенции, како и исполнување на посебните услови согласно ак -
тот за систематизација на работните места: забрана за јавува ње
на судски службеник на интерен оглас ако му е изречена дисци -

45 Закон за судска служба: „Службен весник на РМ“, бр. 98/08. Закон за дополнување
на Законот за судска служба: „Службен весник на РМ“, број: 150/10. Измени и дополну-
вања: 24.12.2008; 15.01.2009; 18.11.2010; Одлука на Уставен суд 29.04.2009 и 23.12.2009.
Закон за судска служба: „Службен весник на РМ“, бр. 43/14. Закон за дополнување на
Законот за судска служба: „Службен весник на РМ“, бр. 33/15; 98/15; 6/16; 198/2018
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Лошите решенија и неприфаќањето на предлозите и забелешки те
на Синдикатот на УПОЗ по Предлог-законот за судска служба, како и екс -
пресното носење на Законот за платите на судиите,46 беше по вод за доне -
сување на Одлука за одржување на штрајк на вработени те во сите судо-
ви во државата, на 18 и 20 февруари 2008 година, во работ ните просто-
рии на вработените, а на 19.2.2008 година, Генерален штрајк во Скопје,
под мотото:„Нема да дозволиме неправдата да вле зе во палатата на прав -
дата“. По одржувањето на штрајкот со масовно учество на учесниците,
се интензивираа преговорите на Синди катот на УПОЗ и Министерството
за правда кое понуди конкретни ре шенија по штрајкувачките барања.

Во 2008 година Синдикатот на УПОЗ покрена Иницијатива пред
Уставниот суд на РМ за оценување на членовите 33 (став 1 и 2), член
34 и член 45 (став 1 и 2) од Законот за судска служба кои, според Син-
дикатот, го ограничуваат во целост правото на штрајк на судските ра-
ботници, кое е гарантирано со член 38 од Уставот на РМ. 

Уште при носењето на Законот за судска служба и Законот за др -
жавни службеници, Синдикатот на УПОЗ укажуваше за неправилните
решенија во однос на минатиот труд со кои вработените се ставени
во нееднаква положба со другите вработени, но аргументираните ста -
вови не беа испочитувани од законодавачот. Во 2009 година, Устав -
ни от суд на седницата од 23.12.2009 година се произнесе по Иниција-
тивата за член 41, став 3 од Законот за судска служба и член 35, став
3 од Законот за државни службеници во врска со вреднувањето на ми -
натиот труд во износ од 0,5% од делот од основната плата (односно
само во делот на образованието, а не и искуството, како што се пре сме -
тува кај другите вработени во јавниот сектор). Уставниот суд ги укина
овие одредби од законите за судските и државните службени ци би-
дејќи беа ставени во нееднаква и понеповолна положба во однос на
другите вработени во јавниот сектор.47
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плинска мерка во последната година пред објавувањето на ин-
терниот оглас; на судскиот службеник му престанува работниот
однос ако премолчел или дал невистинити податоци во однос на
општите и посебните услови за вработување, за доставување до-
кази за познавање на странски јазици и познавање на работата со
компјутерски програми за канцелариско работење. 

46 Закон за платите на судиите: „Службен весник на РМ“, број: 110/07. Закон за измени и
дополнувања на Законот за плати на судиите: „Службен весник на РМ“, број: 103/08; 161/08
47 Одлука на Уставниот суд: „Службен весник на РМ“, бр. 1/10 
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законот за судска служба од 2014 година започна со примена на
почетокот на 2015 година. Пред носењето на овој Закон беше најаве но
дека ќе се донесат измени и дополнувања на Законот за судска служба
од 2008 година, но се донесе нов Закон за судска служба по скратена
постапка, без да се отвори јавна расправа и без да се вклучи Синдика-
тот на УПОЗ за поквалитетна содржина на Законот. Заради неговата
голема рестриктивност и неповолните решенија, Законот за судска слу -
жба предизвика револт кај вработените во судската служба и сè по-
гласни беа иницијативите за порадикални мерки: бојкот, протести и
штрајк. Вработените во судската служба незадоволството го искажаа
на масовниот Првомајски протест од 2014 година, во Скопје, организи -
ран од Синдикатот на УПОЗ, заедно со потписниците на Повелбата за
солидарност, а во декември 2015 година излегоа на предупредувачки
штрајк, со двочасовен прекин на работата.
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Предупредувачки штрајк на судската администрација – Скопје, 8.6.2016

за дел од решенијата на законот за судска служба од 2014 годи на,
синдикатот на упоз поведе иницијатива пред уставниот суд на
рм со кој уставниот суд донесе решение да се поведе постап ка за
оценување на уставноста на членот 144 од законот за судска служ -
ба кој се однесува на обврските за познавање на странски јазик и
компјутерски програми за канцелариско работење. според устав-
ниот суд тие не можат да бидат товар на судските службеници, а
уште помалку да се предвидуваат казнени мерки за оние кои во оп -
ределен рок нема да достават докази за овие обврски од законот. 



Во 2018 година, Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судска ад -
 министрација (ЗСА) во Министерството за правда доставија предлог за
измени на Законот на судска служба во делот на: условите за врабо -
тување, платите и додатоците на плати. Покрај тоа, Синдикатот на УПОЗ
побара да се предвиди Синдикатот да има свој претставник во Судски -
от буџет и Советот на судска служба, за да има можност понепосред но
да ги застапува интересите на судската служба. По објавените пред лог-
измени на овој Закон на веб страницата на Министерството за правда,
Син дикатот на УПОЗ побара да се запре постапката и да се до не се нов
Закон за судска служба, бидејќи со измените и дополну ва ња та не сѐобе -
з бедуваат поволни одредби за унапредување на вра ботените во Суд-
ската служба. Според Синдикатот на УПОЗ, во Зако нот за судска служба
треба да се утврди: правото судските службени ци да ги добијат додато -
ците на плата за посебни услови; постоење висок ри зик; доверливост и
ноќна работа, како што ги добија: судиите, јавни те обвинители и јавно-
обвинителските службеници; Синдикатот на УПОЗ да добие член во Со-
ветот на судска служба и можност стручните сора ботници да бидат из -
би рани за судии.

На крајот на 2018 година, Синдикатот на УПОЗ се закани со штрајк,
откако Судскиот совет најави зголемување само на додатоците за пла-
тите на судиите, со објаснување дека во новиот Судски буџет не се пред -
видени средства за додатоци на платите на судските службеници.

Синдикатот на УПОЗ бараше да се донесат измени и дополнува ња
или да се изработат нови закони за судската и јавнообвинител ска та
служба. По долгите преговори, во 2020 година доби ветување од Ми-
нистерот за правда дека согласно планот за реформа на правосуд ството
ова Барање на Синдикатот на УПОЗ ќе биде прифатено, односно дека е
предвидено да се изработат нови закони за судската и јавнообвинител -
ска та служба и дека во тој процес ќе биде вклучен Синдикатот на УПОЗ.

118

синдикатот на упоз во 2019 година повторно го актуелизираше
барањето вработените во судската полиција да добијат право на
бенефициран стаж и до мтсп поднесе иницијатива за измена
на законот за судска служба и законот за пензиско и инвалидско
осигурување, со образложение дека 183 вработени во судската
полиција се единствените униформирани службеници кои не до-
биле статус на овластени службени лица, со што не може да ја до -
бијат и можноста за правото кое го заслужуваат – за стаж на оси -
гурување што се смета за зголемено траење.



4.3.11. закон за јавнообвинителска служба.48 Беше донесен во
2015 година. Согласно овој Закон, член 3: „Јавнообвинителски службе -
ници се лица со статус на административен службеник кои во јавните
обвинителства вршaт: стручни, административни, технички, извршни,
статистичко-аналитички, материјално-финансиски, информатички и
други работи согласно со овој и друг закон. Јавнообвинителските служ -
беници правата од работен однос ги остваруваат согласно со овој за -
кон, колективните договори и други закони што ги уредуваат правата
од работен однос. Јавнообвинителски службеници се и стручните лица
(јавнообвинителски истражители) вработени во јавните обвинител-
ства кои вршат стручни работи поврзани со: следење, откривање и
ис тражување на криминалитетот. Лицата вработени во јавните обви-
нителства кои вршат технички и помошни работи немаат статус на јав -
нообвинителски службеници и за нив важат општите прописи за работ-
ните односи“.

4.4. решавање на работните спорови преку суд

Работниците можат да поведат индивидуален и колективен спор
пред надлежен суд (ЗРО, чл. 91, 93, 181), кој се однесува на: одлуката
за отказ на договорот за вработување, при вработувањето, кога канди-
датот кој не е избран смета дека постоела дискриминација за парични
побарувања; неосновано прераспоредување; повреда на правото на
синдикално организирање; остварување на правото на штрајк, итн.

119

синдикатот на упоз за јавнообвинителските службеници бара
доследно да се применуваат колективните договори; пораст на
платите соодветно на трудот и животниот стандард и нивно усо-
гласување со платите на обвинителите; за сигурност на работни -
те места; унапредување на вработените; исплата на надоместо-
ците и додатоците на плата; да се реши проблемот со степенот
на кариера кој им следува на овие вработени.

48 Закон за јавнообвинителска служба: „Службен весник на РМ“ бр. 62/15; Закон за из-
менување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба: „Службен весник
на РМ“ бр. 231/15; 11/16



Во Република Северна Македонија судската власт ја вршат судо -
ви те согласно Законот за судови.49 Судовите се самостојни и незави -
сни државни органи кои судат и своите одлуки ги засноваат врз основа
на Уставот на РСМ, законите и меѓународните договори ратификува -
ни во согласност со Уставот. Во примената на правото тие ги заштитува -
ат човековите слободи и права поведувајќи се од тоа дека секој има
право на правично судење, во разумен рок. Судската власт во РСМ ја
сочинуваат: основните судови, апелационите судови, Врховниот суд,
Управниот суд, Вишиот управен суд. 

До 1992 година во Република Македонија постоеја судови за работ -
ни спорови: основни судови за здружениот труд во: Скопје, Битола и
Штип и Суд за здружениот труд на Македонија. Со укинувањето на
овие судови, предметите од областа на работните односи преминаа во
надлежност на основните судови.

Заради високите трошоци кои ги побарува судот за водење на суд -
ските постапки за работните спорови согласно Законот за судски так -
си,50 голем број работници беа демотивирани да го остваруваат устав -
ното право на судска заштита на повредените права од работен однос.
Синдикатот на УПОЗ во 1995 година, до Владата на РМ и Министерст-
вото за правда покрена Иницијатива за измена на член 2 од Законот за
судски такси. Со измените и дополнувањата на Законот за судски такси
од 2009 година, беа утврдени правни дејства без плаќање на судската
такса од која обврска се ослободени повеќе категории на граѓани.

4.5. правна помош и заштита на синдикалното членство

Согласно статутарните определби, правната заштита, како зна-
чајна функција на Синдикатот на УПОЗ, се вршеше преку: синдикал -
ни те органи зации; Правната служба на ССМ и регионалните синдикал-
ни претставништва и синдикалните канцеларии на ССМ; Правната
служ ба на Синдикатот на УПОЗ. Од 2010 година, правната заштита на
член ството на Синдикатот на УПОЗ се врши преку Правната служба на
Синдикатот на УПОЗ.
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49 Закон за судовите: „Службен весник на РМ”, бр.: 58/06. Закон за изменување и допол-
нување на Законот за судовите: „Службен весник на РМ“, број: 35/08; 150/10; 83/18; 198/18;
96/19. Укинувачки одлуки на Уставниот суд на РМ: У.бр.256/07; У.бр.74/08; У.бр.12/11 
50 Закон за судски такси: „Службен весник на РМ“, бр. 65/92; Закон за измени и дополнувања
на Законот за судски такси: „Службен весник на РМ“, број: 20/95; 114/09; 148/11; 106/13



Правната помош и заштита на членството на Синдикатот на УПОЗ
е бесплатна и опфаќа: правни совети, стручни толкувања на прописи
и закони, подготвување приговори, барања, молби, разни видови под-
несоци и застапување кај работодавачот, обраќања и барања до пра-
восудните и инспекциските органи, Народниот правобранител и дру-
ги државни органи и институции. Исто така, се подготвуваат тужби и
се водат судски постапки, поднесоци во врска со судски процеси, ре-
довни и вонредни правни лекови.

Бројот на обраќањата на синдикалното членство и причините за
обраќањата бележат различности низ годините како во однос на нив-
ниот број, така и во однос на структурата на правната основа, што е усло-
вено од општествено-економските прилики во државата. Во периодот
на еуфоријата на т.н. транзиција, кога имаше тенденција и постојан атак
и од страна на државата и од страна на работодавачите за намалување
на работничките права, бројот на обраќањата на синдикалното членство
за правна заштита беше голем. Овој број почна да се намалува со доне-
сувањето на соодветните трудови закони. Меѓутоа, многу честа беше
појавата на кршење на работните права непо средно по смената на вла-
ста, кога се вршеа незаконски разрешувања и отпуштања од работа, вра-
ботувања по партиска линија на лица без потребното работно искуство
и некомпетентни за извршување на работните задачи кои им се дове-
руваа, се прогласуваше технолошки вишок, итн. Синдикатот на УПОЗ
силно се спротивставуваше и реаги раше на ваквите незаконски дејства,
бараше да се изнаоѓаат прифатливи решенија преку дијалог со надлеж-
ните, што секогаш не беше це нето. Ова беше и најчеста причина и повод
за организирање и одржување на протести и штрајкови.
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синдикатот на упоз се бори за правата од интерес за работници -
те – членовите на синдикатот на упоз согласно меѓународните
трудови стандарди. реализира многубројни активности и акции
за нивно почитување и остварување во практиката. статутарната
определба и стратегијата на синдикатот на упоз е трајна и не се
менува кога е во прашање почитувањето, заштитата и унапреду-
вањето на работничките права. од надлежните во државата бара:
доследна примена на работното законодавство; негово натамош -
но унапредување со ратификација на директивите и препораки -
те на европската унија и меѓународната организација на трудот
(мот); доследна примена на концептот за пристојна работа; при-
мена на соодветната регулатива за мирно решавање на работни
спорови, посредување и арбитража.



Синдикатот на УПОЗ и натаму е подготвен да придонесува во
хар монизацијата на македонското со европското законодавство и не-
говото унапредување и имплементирање во практиката во интерес
на синдикалното членство и сите работници. Синдикатот на УПОЗ оче -
кува дека ќе биде почитуван како репрезентативен социјален парт-
нер и активно ќе се вклучи во подготовката на нови и измена и допол -
нување на постојните трудови закони.
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Седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ



5. соЦиЈаЛен диЈаЛог и соЦиЈаЛно партнерстВо

5.1. значење и механизми на социјалниот дијалог

Социјалниот дијалог подразбира демократско соочување на раз-
личните ставови и интереси на социјалните партнери, со силата на
аргументите. Социјалниот дијалог извира од повеќе меѓународни и на -
ционални правни акти: Европската социјална повелба на Советот на
Европа (1965); Универзалната декларација за човекови права (1948);
Меѓународна организација на трудот – конвенциите (87, 98, 144, 154,
152, 91), препораките (113, 163, 152), Резолуцијата за трипартитни кон-
султации на национално ниво за економска и социјална политика, и др.

Значаен дел во процесот на социјалниот дијалог за подобрување
и јакнење на работно-правната и економско-социјалната положба на
работниците е колективното преговарање и колективните договори.
Предмет на првите колективни преговори и потпишани колективни до -
говори беше регулирањето на висината на дневницата, а подоцна и:
утврдување на работното време, заштитата при работа, одморите, от-
суствата, прекин на работниот однос, итн. Заради различните позиции
и интереси на учесниците, процесот на колективното преговарање е
сложен и макотрпен до постигнување на заеднички прифатливи ре-
шенија и очекувани резултати. Тој треба во континуитет да се развива
и унапредува согласно позитивните искуства од светот и меѓународ-
ните трудови стандарди. Колективното преговарање придонесува во
исполнувањето на приоритетите за економски развој во секоја совре-
мена, демократска и правна држава, како што со Уставот се декларира
Република Северна Македонија.

5.2. социјален дијалог во република северна македонија

Социјалниот дијалог во Република Северна Македонија е регули -
ран во: Уставот на РСМ и Законот за работните односи. И покрај вос-
поставената законска рамка, во изминатиот период овој процес беше
оптоварен со низа проблеми: партнерите во социјалниот дијалог сè
уште немаа стекнато меѓусебна доверба, немаше доволно искуство
од овој процес, надвладуваа различните ставови, недоразбирањата,
недостигаше демократска култура и традиција. 
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Во периодот кога институционалните механизми, речиси, не беа
развиени, во извесен степен се надоместуваа со неформални меха-
низми на социјалниот дијалог. Се донесоа неколку позначајни докумен -
ти, меѓу кои Спогодбата за решавање на проблемите во јавниот сек-
тор (2002 година) потпишана од ССМ и Владата на РМ. Со овој доку-
мент за првпат е утврдена најниската плата во државната админи -
страција и дел од јавниот сектор на 5.060 денари.

На 20.12.2002 година, ССМ и Владата на РМ потпишаа Соција лен
договор со утврдени рокови за одделни активности. Меѓу друго то,
беше утврден рок (првиот квартал во 2003 година) за потпишување на
колективните договори во јавниот сектор, но не беше спрове ден. Син-
дикатот на УПОЗ покрена иницијатива за формирање на судови за ра-
ботни спорови, но Владата на РМ најави промени во правосудните
ин ституции. 

Економско-социјалниот совет е институционален механизам на
социјалниот дијалог За првпат е формиран во 1996 година, со потпи-
шување на Спогодба меѓу Владата на РМ, ССМ и Стопанска комора
на Македонија. На 28.8.2010 година репрезентативните социјални
партнери потпишаа нова Спогодба за ЕСС и тој започна да ја врши сво -
јата функција со проширена улога и поголема автономија во рабо та -
та. Подолг период оваа институција минуваше низ повеќе развојни
фази во период кога во Република Македонија се одвиваа процеси
на општествени промени. Исто така, правната рамка не нудеше јасни
критериуми за репрезентативноста на синдикалните организации, а
работодавачите доцнеа во организирањето на своите асоцијации.

Со Законот за работни односи од 2005 година е регулирано функ -
ционирањето на социјалниот дијалог на бипартитно и трипартитно ниво.
Исто така, се утврдени правила за функционирањето на организации -
те на работниците и организациите на работодавачите, како и за ко-
лективното договарање помеѓу двете страни. Законот воспостави
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синдикатот на упоз инсистираше да се практикува социјалниот
дијалог и се залагаше за соработка меѓу социјалните партнери,
без да се наметнува волјата на една од страните. кога не беше
респектиран и консултиран како социјален партнер при донесу-
вањето на законите од областа на трудот, синдикатот на упоз
реагираше и за дел од нив поведуваше постапка пред уставниот
суд и организираше протести и штрајкови.



правна рамка за овластувањата и составот на Економско-социјалниот
совет. Со измените и дополнувањата на ЗРО во 2010 годи на се утврди -
ја условите за репрезентативност на синдикатите и здруженијата на
работодавачите. 

Мислењата, предлозите и препораките на социјалните партнери
по одделни прашања, ЕСС ги усвојува со консензус и ги доставува до
Владата на РСМ, соодветните министерства и другите органи на др -
жавната управа. Владата задолжително бара мислење од ЕСС за за-
коните од областа на: работните односи, вработувањето, пензиското
и инвалидското осигурување и БЗР и има обврска да обезбеди по-
вратни информации за следење на мислењата и препораките на ЕСС.

Локални економско-социјални совети – ЛЕС. Со воспоставување -
то и развојот на територијалната поделба и локалната самоуправа во
Република Македонија се наметна и потребата од развивање на со-
цијалниот дијалог на локално ниво. ЛЕС се советодавни и консултатив -
ни тела кои со постигнување социјален консензус придонесуваат за:
отворање можности за економско-социјални политики за подобра
перспектива за сите; креирање нови работни места, посебно за млади -
те лица; идентификување на потребите на пазарот на трудот меѓу при -
ватниот и јавниот сектор; анализи за потребите на образова нието, итн.

Во периодот 2010-2016 година се формирани ЛЕС во: Куманово,
Кавадарци, Струмица, Тетово, Штип, Битола, Гази Баба, Гостивар, Ско п -
је, Ресен, Велес, Свети Николе, Кичево, Струга, Радовиш.

Во врска со унапредување на социјалниот дијалог во Република
Северна Македонија, Синдикатот на УПОЗ организира и учествува на
разни активности (конференции, дебати, семинари, обуки, и др.) на
кои ги изнесува ставовите по ова прашање. На 7.12.2018 година се одр -
жа Третата сесија на Работната група 2 – Социјална политика и врабо -
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синдикатот на упоз смета дека социјалниот дијалог треба да се
развива во континуитет, да јакне довербата и свеста на социјал-
ните партнери за заедничките интереси, да јакне мрежата и ме-
ханизмите на социјалниот дијалог на сите нивоа и да се афир-
ми ра мирното разрешување на социјалните конфликти. 
Во таа насока, ги поддржува сите форми на комуникација и дија -
лог на социјалните партнери кои нема да имаат само формален
карактер, туку ќе се расправа и ќе се утврдуваат конкретни мер -
ки за сите прашања од значење за работниците. 



тување, на тема: „Социјалниот дијалог во Република Македонија: нов
концепт – стари практики“ во организација на Националната конвен-
ција за ЕУ во Република Македонија, на која учествуваа претставници
на Синдикатот на УПОЗ. Дел од препораките што беа изне сени на се-
сијата се однесуваа на: позицијата на синдикатот во социјалниот ди -
јалог; јакнење на репрезентативните синдикати на сите нивоа; зголе-
мување на степенот на заштита на синдикалните органи зации; сти-
мулирање на култура на компромис меѓу актерите; намалување на цен -
зусот за репрезентативност на синдикатите за 5%, и др.
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Тркалезна маса на Синдикатот на УПОЗ 
за измени на Законот за административни службеници.



6. коЛектиВно прегоВарање 
и коЛектиВни догоВори

6.1. процесот на социјално партнерство 
во република северна македонија

Како демократски процес на решавање на проблемите на врабо -
тените, колективното преговарање и социјалното партнерство во Ре-
публика Македонија доби на значење уште со самото започнување
на општествената и економската транзиција. Колективното прегова-
рање се развиваше во согласност со европскиот социјален модел, кој
подразбира: да се препознаат различните интереси на социјалните
партнери; да се презентираат поединечните интереси на секој соци -
јален партнер и да се усогласат со интересите на спротивната стра на;
преговарачите да дејствуваат организирано заради поквалитетно ре-
гулирање на трудот и пазарот на трудот.

Резултат на успешно колективно преговарање е склучувањето
на колективните договори во писмена форма „меѓу работодавачот, гру -
па работодавачи или една и повеќе организации на работодавачи, со
една, или повеќе синдикални организации, заради: утврдување на ра-
ботните услови и условите за вработување; уредување на односите
меѓу работодавачот и работниците; утврдување на односите меѓу ра-
ботодавачите или нивните организации и една или повеќе работни -
чки организации“ (Конвенција на МОТ бр. 154, 1981 година). Колектив-
ните договори се цивилизациска придобивка и современ модел за пре -
вентивно разрешување на социјалните конфликти, воспоставување
на социјален мир и економски развој на секое општество, современ
ефи касен метод за мирно решавање на споровите од работниот од нос
и превенција од штрајковите. Тие се специфичен, автономен извор на
трудовото право, со кои се уредуваат правата, обврските и одговор но -
стите на работниците и работодавачите од работниот однос. 

Во Република Северна Македонија, колективните договори во
рам ките на правниот систем имаат сила на самостоен и паралелен из -
вор на работното право во однос на законите за времето за кое се склу -
чени и создаваат обврски за договорните страни. Имаат комплекс но
значење од: правно, економско, социјално и политичко гледиште. Пра -
вото на колективно преговарање и договарање во РСМ е регулирано
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со Уставот на РСМ, во Глава II, која е посветена на Основните слободи
и права на човекот и граѓанинот, односно членовите од 30-49 кои се
однесуваат на: економските, социјалните и културните пра ва. Зако нот
за работните односи (член 203-235), ги уредува: видовите на КД; нив-
ната примена и важност; предметот и обврската за колективно дого-
варање; учесници во склучувањето на КД и утврдувањето на нивната
репрезентативност; составот, начинот на работа и надлежностите на
Комисија за утврдување на репрезентативноста; доста вување и реги -
страција, објавувањето, пристапувањето кон КД; престанокот на важе -
ње на КД; судска заштита на правата од КД; решавање на колективните
работни спорови, и други прашања од оваа област.

Во Законот за работните односи од 1993 година се утврди дека ра -
ботниот однос се уредува покрај со закон и со колективен договор за
сите вработени во Република Македонија. Оваа норма изврши голема
промена во уредувањето на работниот однос на вработените. Беа напра -
вени првите почетни чекори колективните договори да заземат со-
одветно место во хиерархијата на изворите на работното законодавство.

Колективните договори содржат: облигационо-правни одредби
(за траењето, престанокот, продолжувањето, измените, меѓусебните
односи на договорните страни, нивните права и обврски, како и уреду -
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како новина од трудовото право и бројните дилеми и нејаснотии
кај синдикалното членство, колективните договори значеа го-
лема одговорност за синдикатот на упоз како репрезент на нив-
ните права и интереси од работниот однос. Во долгорочната стра-
тегија на активностите на синдикатот на упоз колективни  те до-
говори се постојан предизвик за изнаоѓање оптимални решенија
за: поголема мотивираност за работниците; обезбедување плати
на реално ниво; работното време; правото на одмори и отсуства;
основите за прекин на работниот однос, итн. основна заложба на
синдикатот на упоз на почетокот на воведувањето на институ-
тот колективни договори беше тие да го заземат вистинското
место во процесот на уредувањето на односите во обла ста на тру-
дот и да се сфатат како придобивка и како извор на правото. да
се надминуваат пречките за успешни преговори, за усогласу-
вање на ставовите на преговарачките страни по пат на компро-
мисни, а не со наметнати решенија.



вањето на споровите во врска со толкувањето и примената на колек-
тивните договори); нормативни одредби (платите, работното време,
одморите, безбедност и здравје при работа, и др.). Преговорите и склу -
чу вањето на колективните договори се одвива на три нивоа: нацио-
нално (трипартизам), гранско и ниво на работодавач (бипартизам). 

а) трипартизам – претставува соработка на национално ниво меѓу:
владата, работодавачите и работниците за подготовката и спроведу-
вањето на економско-социјалните политики кои обезбедуваат соција -
лен мир и стабилност во државата. Владата има клучна улога во оства-
рувањето и унапредувањето на трипартитниот социјален ди јалог, во
неговото промовирање, утврдувањето правна рамка, почитување на
слободата на здружување и правото на колективно договарање, воде -
ње преговори врз рамноправна основа со социјалните партнери и но-
сењето одлуки со консензус. 

Организациите на работниците и на работодавачите учествуваат
во трипартитниот социјален дијалог преку ЕСС согласно критериуми -
те за репрезентативност и се рамноправни и при предлагањето и при
одлучувањето. 

б) Бипартитен социјален дијалог – на ниво на гранка, односно од -
дел има кога репрезентативната организацијат на работниците и ре-
презентативната организација на работодавачите се консултираат или
преговараат, без интервенција на владата, за: стратегијата и поли ти ка -
та на вработувањето, како и економската и социјалната политика, пред -
лози на закони од областа на работното и социјалното законодав ство,
политиката на плати и колективното договарање, и др. Владата може да
го поддржи бипартитниот процес и да понуди услу ги за поми рување
и медијација во случај на спор меѓу социјалните партнери, ме ѓутоа, во
јавниот сектор владата се јавува во улога на работодавач и е вклуче -
на во социјалниот дијалог и потписник на колективните дого вори. 

в) на ниво на работодавач се склучуваат поединечни колектив -
ни договори. Преговарачката моќ на социјалните партнери особено
доаѓа до израз во процесот на склучувањето на колективните догово -
ри кај работодавачот. Со цел да се постигне договор за интересите на
работниците, преговарачите настојуваат да се дојде до одреден вид
компромис со работодавачите, а не отворена конфронтација и акции.
Но, овие две стратегии секогаш не се постигнуваат, особено кога се ра -
боти за основните права од работа (плата, работни ус лови, неоснова -
ни откази).
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6.2. репрезентативност како услов 
за склучување на колективни договори 

Условите за стекнување репрезентативност на синдикатите и на
здруженијата на работодавачи за склучување колективни договори
на национално, секторско и гранско ниво, за првпат се утврдија во 2010
година во ЗРО. 

На национално ниво репрезентативен е оној синдикат кој е запи -
шан во регистарот на синдикати кој го води МТСП, во него да члену ва -
ат најмалку 10% од вкупниот број на вработени во РМ кои плаќаат чле-
нарина, да здружува најмалку три синдикати на национално ниво од
различни гранки, односно оддели кои се запишани во регистарот на
синдикати кој се води во МТСП, да дејствува на национално ниво и да
имаат регистрирани членки во најмалку 1/5 од општините во РМ, да
дејствува во согласност со својот статут и демократските принципи и
во него да членуваат синдикати кои склучиле или пристапиле на нај -
малку три колективни договори на ниво на гранка, односно оддел. 

На ниво на јавен сектор и на ниво на приватен сектор, репрезен-
тативен е синдикатот кој е запишан во регистарот на синдикати кој го
води МТСП и во кој се зачленети најмалку 20% од бројот на вработени
во јавниот, односно приватниот сектор и кои плаќаат членарина. 

На ниво на гранка, односно оддел е репрезентативен синдикат кој
е запишан во регистарот кој го води МТСП и во кој се зачленети нај мал -
ку 20% од бројот на вработени во гранката, односно одделот и кои пла -
ќаат членарина.

„Репрезентативен синдикат на ниво на работодавач е синдикат во
кој се зачленети најмалку 20% од бројот на вработени кај работодавачот
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комисијата за утврдување репрезентативност при мтсп на син-
дикатот на упоз му издаде решение за репрезентативност на
ниво на гранка, односно оддел во јавниот сектор во областа на „ад -
министративни и помошни услужни дејности“ (на 22.9.2010 го-
дина и на 2.6.2014 година); „Јавна управа и одбрана“ (на 5.6.2018
година). синдикатот на упоз по третпат во континуитет доби леги -
тимитет како социјален партнер, во интерес на своето членство да
преговара со работодавачите и да потпишува колективни дого-
вори.



и кои плаќаат членарина“ (член 212, став 5 од ЗРО). За разли ка од општи -
те колективни договор и колективните договори на ниво на гран ка, од-
носно оддел, колективните договори на ниво на работодавач ва жат и за
работниците кај работодавачот кои не се членови на синдикат или на
синдикатот – потписник на колективен договор (ЗРО, член 208). 

6.3. колективни договори на национално ниво 
– општи колективни довори

На национално ниво се склучува Општ колективен договор, во при -
ватниот сектор од областа на стопанството и во јавниот сектор. Во  1992
година беше склучен Општиот колективен договор на Републи ка Маке -
донија51 од страна на ССМ, Владата на РМ и Стопанската ко мо ра на Ма-
кедонија и се однесуваше за стопанските и нестопански те дејности. Во
1994 година беше склучен Општиот колективен до говор за јавните
служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локална -
та самоуправа и други правни лица кои вршат не стопанска дејност52.

Во 2008 година беше склучен Општиот колективен договор за јав -
ниот сектор53 меѓу Владата на РМ и Конфедерацијата на слободни син -
дикати на РМ. 
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51 ОКД на Република Македонија: „Службен весник на РМ“, бр. 29/92
52 ОКД за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на ло-
калната самоуправа и други правни лица кои вршат нестопанска дејност: „Службен
весник на РМ“, бр. 39/94
53 ОКД за јавниот сектор меѓу Владата на РМ и Конфедерацијата на слободни синди-
кати на РМ: „Службен весник на РМ“, бр. 10/08; 88/08; 88/09

синдикатот на упоз и здружените грански синдикати од овие деј -
ности во ссм остро реагираа и го оспорија легитимитетот на ксс
за потпишување на овој окд бидејќи тие синдикално ги орга ни -
зи раа во најголем процент вработените во овој сектор, и поба раа
ос тавка од министерот за труд и социјална политика. исто така,
укажаа дека со решенијата во овој окд наместо да се зголе муваат
правата на вработените, тие се намалуваат. гранските син дикати
во ссм изготвија предлог-текст за овој окд од овие дејности во
кој: се задржани коефициентите на сложеност во распон од 1:3 и
е вграден дел од платата за деловна успешност; додато кот на пла - 3



6.4. колективни договори на синдикатот на упоз 

Една од генералните заложби за Синдикатот на УПОЗ е да се склу -
чуваат и почитуваат гранските колективни договори, во кои се утвр -
дуваат поголеми права од законите и општите колективни договори
и кои претставуваат основа за колективните договори на ниво на ра-
ботодавач. Во изминатиот период кај одредени работодавачи имаше
отпор за склучување на колективни договори на ова ниво, но ова беше
надминувано со јасните и конкретни ставови и конструктивните пред -
лози во преговорите од страна на Синдикатот на УПОЗ.

Во 1995 година Синдикатот на УПОЗ со Министерството за прав -
да го склучи Колективниот договор за општествените организации и
здруженија на граѓани на РМ (23.10.1995 година) и Колективниот до-
говор за вработените во државните, правосудните и органите на ло-
калната самоуправа на РМ.54
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та за работа во недела е предложено да изнесува 50% (наспрема
35% како што е во окд); надоместокот за време на штрајк да
биде цела плата за штрајк до пет дена; превозот и исхраната да
се утврдуваат со анекс; да се предвиди надоместок за годишен
одмор, новогодишен надоместок, плата за време на принуден
одмор. овие права во склучениот окд за јавниот сектор од страна
на ксс воопшто не се споменуваат.

синдикатот на упоз реагираше за недоследно почитување
на колективните договори на гранско ниво и со официјални бара -
ња се обраќаше до надлежните министерства и укажуваше дека
колективните договори не функционираат бидејќи не е утврде -
на најниската плата и сè уште важи формулата на унр (условно
неквалификуван работник) како основа за определување на пла -
тите, што негативно се одразува врз ефикасното функционира -
ње на јавниот сектор. 

синдикатот на упоз и гранските синдикати од јавниот сектор
се изборија да се утврди најниската плата и во 2002 година со спо-

54 КД за вработените во државните, правосудните и органите на локалната самоуправа
на РМ: „Службен весник на РМ“, бр. 53/95, дополнување – 12.2.1998

3

3



Со цел Синдикатот на УПОЗ да добие реална слика за проблеми -
те од работниот однос и да се поттикне колективното договарање во
јавниот сектор, а посебно колективното договарање на ниво на рабо -
тодавач и унапредување на бипартитниот социјален дијалог, спроведу -
ваше анкети со конкретни прашања.

Во 2019 година вработените во државната администрација реа-
гираа на многу неправилности во однос на нивните плати. Од Буџетот
на РМ се исплаќаа огромни средства за патни трошоци на пратеници -
те во Собранието на РСМ, а на вработените во администрацијата не
им се исплаќаат патни трошоци, користат сопствени возила, самите ги
плаќаат трошоците за пат и гориво, не им се исплаќаат преку вре мени
часови. Исто така, во Буџетот за 2019 година беа предвидени огромни
средства за покривање на „дупките“ во буџетите на општините напра -
вени од недомаќинско работење на градоначалници те, во Судскиот
бу џет редовно остануваат неискористени средства, но за реалното
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годбата меѓу ссм и Владата на рм беше утврдено да изнесува
5.060 денари. но, колективните договори не се применуваа во овој
дел и масата на платите и натаму се пресметуваше по ме  то дот унр,
што го зголемуваше незадоволството на вработените од овој сектор.

исто така, се наметнуваше и проблемот со важноста на колек -
тив ните договори во кои одделни веќе уредени прашања (право -
то на надоместок на трошоци за превоз до, и од работа, отпремни-
на та за заминување во пензија, регресот за годишен одмор) се су -
спендираа или се менуваа со одредбите на новите закони од
областа на трудот кои беа носени во период кога беа на сила ко-
лективните договори. таков беше случајот со носењето на зако-
нот за извршување на Буџетот на рм (член 8) по веќе склучениот
окд за јавните служби, со кој се преиначи правото на надоместок
за трошоци за превоз само на оддалеченост над 2,5 км. Во однос
на ова прашање во државата се создаде правен хаос. ставот на
уставниот суд (од 30.12.1997 година) беше дека „...поинаквото
уредување на правата утврдени со колективните договори со
оспо рените законски одредби... не може да претставу ва пов ре да
на уставот на рм во поглед на овластувањата на законодаве цот.“
толкувањето на правните експерти беше дека колективните дого -
вори како извор на правото се на сила доколку е продол жена нив-
ната важност бидејќи тие се потпишувани во согласност со постој -
ниот закон за работните односи.
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по ка чување на платите на вработените секогаш изговор дека Буџе тот
нема доволно средства.

На 6.2.2020 година Министерството за информатичко општество
и администрација и Синдикатот на работниците од управата, правосуд -
ните органи, здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ)
го потпишаа Гранскиот колективен договор за органите на државна -
та управа, стручните служби на Владата на Република Северна Маке -
донија, судовите, јавните обвинителства, казнено-поправните и воспит-
но-поправните установи, државното правобранителство, општините,
Градот Скопје и општините на градот Скопје, агенциите, фондовите и
другите органи основани од Собранието на Република Северна Маке -
донија.55

Гранскиот колективен договор е со важност за период од две го-
дини, со можност за продолжување со писмена спогодба на страните
на Договорот. Истиот е задолжителен и ги обврзува работодавачот и
вработените за негова непосредна и целосна примена во практиката
и остварување на правата на работниците.

„Со овој колективен договор се уредуваат поголеми и поповолни
права од правата предвидени со: Законот за вработените во јавниот
сектор, Законот за административни службеници, Законот за работ-
ните односи, Законот за судска служба, Законот за јавнообвинителска
служба, Законот за извршување на санкциите, Законот за пожарникар -
ство, други закони и Општиот колективен договор за јавниот сектор
кои не се предвидени со наведените акти, ако тоа не е спротивно со за -
кон.“ (член 4, став 1).

Овој Колективен договор е прв Грански колективен договор за
административните службеници и правосудните органи после КД од
1995 година, и во него се предвиде да се добијат квалитетни решени -
ја и голем број поголеми права кои на државните службеници со годи -
ни наназад им беа скратувани. Законот за работните односи и за кони-
те кои ја регулираат работата на јавната администрација претр пеа суш -
тински измени од кои некои беа и на штета на работниците. Од овие
причини, Синдикатот на УПОЗ во 2018 и 2019 година инсистираше на
започнување на интензивни преговори со Владата на РМ и ресорните
министерства, да се постигнат заемно прифатливи реше нија и да се
пот пише Гранскиот колективен договор.
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55 „Службен весник на РСМ“, бр. 51/20



Во Гранскиот колективен договор се утврди: правото на исплата
на регрес за годишен одмор (од најмалку 9.000 денари); учество на
синдикалниот претставник во подготовката на правилниците за внат-
решна организација и систематизација на работните места; учество
на претставникот на Синдикатот на УПОЗ во процесот на спроведува -
ње на вертикалната функционална анализа; флексибилно работно вре -
ме; зголемени се правата за платените отсуства; вратено е правото
на дневниците за службен пат; поголеми се правата за платените от-
суства за склучување брак, за раѓање и посвојување деца, полагање на
правосуден испит, магистратура или докторат, итн.
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Почеток на преговори за Гранскиот колективен договор (27.8.2018 година)

Проширена седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ во врска
со Предлог - текстот за Гранскиот колективен договор (25.1.2019 година)



На потпишувањето на Гранскиот колективен договор му претхо-
деа многубројни активности, официјални средби и преговори со соод -
ветните министерства во Владата на РСМ. Посебна работна група
подготви Предлог-текст на Колективниот договор и го достави до
МИОА. Беше утврдена динамика на усогласувањето на евентуалните
разлики во Предлог-текстот. 

Синдикатот на УПОЗ на 6.11.2018 година организираше Конферен -
ција за финализирање на преговорите и за потпишување на Гранскиот
колективен договор, на која учествуваа Министерот за информатичко
општество и администрација и Министерот за прада, како и претседа-
тели на синдикалните организации, членки на Синдикатот на УПОЗ,
членови на Советот на ССМ од Синдикатот на УПОЗ, Надзор ниот одбор,
Статутарната комисија, Секцијата на млади и Секцијата на жени.

Претседателството на Синдикатот на УПОЗ на седница од 25.1.2019
година не даде виза за потпишување на Гранскиот колективен договор
без да се земат предвид барањата и предлозите на Синдикатот на УПОЗ:
колективниот договор да важи само за членовите на синдикатот, регрес
за годишен одмор 60% од просечната плата, дневници за службе ни па -
тувања во земјата 8% од просечната плата, јубилејни награди, најмалку
две основици отпремнина за заминување во пензија, за смрт на работ-
ник исплата на три основици, за смрт на член на потесно семејство две
основици, исплата на додаток на плата од 20% за вработени кои рабо-
тат со овластување, исплата на додаток за работа во комисии.
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Потпишување на Гранскиот КД (6.2.2020 година) 
– Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и 

администрација и Пецо Грујовски, претседател на Синдикатот на УПОЗ



Колективните договори на ниво на работодавач – поединечните
колективни договори се потпишуваат во континуитет уште од почето -
кот на воведувањето на колективното договарање што беше уредено
во ЗРО од 1993 година. Се потпиша висок процент од можните колек-
тивни договори, што беше голем успех за синдикатите, меѓутоа посто -
еше предизвик и простор за наредни активности на планот на потпи-
 шу вањето на нови колективни договори, како и доградбата и продол -
жувањето на важноста на веќе потпишаните. Во некои установи беше
присутен отпор кај работодавачите за колективното договарање, за-
ради отсуството на сознанијата за неговото значење на ова ниво. 

Колективното договарање на ниво на работодавач е многу важен
дел за стимулирање на вработените во исполнување на нивните работ -
ни ангажмани. Со оглед на тоа што колективното договарање на ниво
на работодавач е долг, крајно сложен, често макотрпен процес до пости -
г нување на заеднички прифатливи решенија и очекуваните резултати,
истото бара голема посветеност од сите работници и работодавачи. 

Синдикатот на УПОЗ, ценејќи ја важноста на колективните дого-
вори на ниво на работодавач, организираше бројни: конференции, ра-
ботни средби и едукативни активности на кои учествуваа синдикални
претставници и активисти, со цел да се вклучи поширокото член ство во
дебати и дијалог за правата од работен однос и да се изна оѓаат решени -
ја во врска со проблемите со кои се соочуваат во процесот на преговара -
ње и склучување на поединечните колективни договори.

Врз основа на гранските колективни договори од 1995 година се
потпишаа повеќе колективни договори на ниво на работодавач во:
Народна банка на РМ, Архив на Македонија, Завод за платен промет,
Завод за статистика на РМ, Сојуз на возачи на РМ, Сојуз на борци на РМ,
Царинската управа на РМ, Агенцијата за работа со блокирани сметки,
Центар за воено-здравствени установи во Скопје, Управа за јавни при -
ходи, Фонд за ПИОМ, Локална самоуправа Струга, Локална самоупра -
ва Гостивар, и др. 

Во 2007 година беа потпишани поединечни колективни догово -
ри во: Царинската управа на РМ, Фондот за ПИОМ, Државниот за вод
за геодетски работи, Воената болница, Државниот завод за статисти -
ка, Фондот за здравствено осигурување на РМ, Локалната самоупра -
ва на Тетово, Сојузот на возачи на РМ, и др. 

Во наредниот период, на ниво на работодавач се потпишани: нов
КД во Царинската управа на РМ (јули 2010 година); КД за управа за јав -
ни приходи (3.1.2011 година); КД за уредување, односно доуредување
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на правата, обврските и одговорностите од работен однос во Фондот
за ПИОМ на Македонија (30.3.2011 година); КД за локална самоуправа
Струга; КД за локална самоуправа Гостивар (29.11.2010 година), и др.

Во периодот 2017-2020 година, Синдикатот на УПОЗ и синдикал -
ни те организации ги интензивираа преговорите со работодавачите и
беа потпишани повеќе колективни договори на ниво на работодавач:
КД за вработените во општина Центар (Скопје, 11.12.2017 година); КД
за вработените во Општина Карпош (25.12.2017 година); КД за врабо -
тените во Државниот инспекторат за земјоделство (31.1.2018 годи на);
КД за административните службеници и другите вработени во Општи -
на Крива Паланка (7.2.2019 година); КД за вработените во Агенцијата
за катастар на недвижности (24.10.2019 година); КД за вработените
во ЈП Службен весник на РСМ (25.10.2019 година); КД за вработените
во Општина Гази Баба (11.11.2019 година); КД на вработените во Фон-
дот за здравствено осигурување (7.2.2020 година); КД на вработени -
те во Општина Кисела Вода (13.2.2020 година); КД за вработените во
Царинската управа на РСМ (12.6.2020 година); КД за вработените во
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам (7.8.2020 годи -
на); КД за вработените во Општина Демир Хисар (15.9.2020 година);
КД за вработените во Општина Куманово (30.10.2020 година); КД за
вработените во Локална самоуправа Тетово (29.12.2020 година); КД за
вработените во општина Гевгелија (24.1.2021 година); КД за вработе-
ните во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
(12.2.2021 година); КД за вработените во Општина Гостивар (26.2.2021
година) и КД за вработените во Државен завод за ревизија (03.06.2021
година) КД за вработените во Општина Ресен (04.06.2021 година) и
КД за вработените во Општина Аеродром (16.06.2021 година).
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7. праВото на ШтраЈк и протест – Легитимно 
раБотниЧко праВо

7.1. законски прописи за правото на штрајк и протест

Остварувањето на правото на штрајк на работниците го гаранти -
ра Уставот на РСМ, Законот за работните односи и други закони кои се
темелат на Европската социјална повелба и конвенциите на Меѓуна-
родната организација на трудот. 

Во Уставот на Република Северна Македонија (член 38) „Се гаран -
тира правото на штрајк. Со закон може да се ограничат условите за ост -
варување на правото на штрајк во вооружените сили, полицијата и орга-
ните на управата“. 

Во Законот за работните односи (член 236, став 1): „Синдикатот и
неговите здруженија на повисоко ниво имаат право да повикаат на
штрајк и да го поведат со цел за заштита на економските и социјални -
те права на своите членови од работниот однос, во согласност со закон.“
Правата и обврските за време на штрајк се регулирани во членовите
од 236-245, во кои: се објаснуваат основните процедури за организи -
рање на штрајк; во кои случаи може работникот да биде отстранет од
процесот на работа за време на штрајк; правила за работите кои не сме -
ат да се прекинат за време на штрајк; последици од организирање и
учество во штрајк; придонеси од плата; надоместокот на нето-плата
за време на штрајк од организаторот на штрајкот; судска забрана на
незаконски штрајк и надомест на штета; судска забрана за незаконско
отстранување од работа и надомест на штета; судска надлежност за
за брана на штрајк и отстранување од работа; штрајк во вооружените
сили, полицијата, органите на државната управа и јавните служби.

Во член 240 од ЗРО е регулирано дека работодавачот е должен на
работниците кои учествувале во штрајк да им уплатува придонеси од
плата утврдени со посебните прописи на најниската основица за плаќа -
ње на придонесите.

Во 2016 година во организација на Синдикатот на УПОЗ, се одр -
жа штрајк на судските службеници со едно единствено барање – испла -
та на додатоците на плата во висина до 35%. Согласно членот 77 од
Законот за судска служба на учесниците во штрајкот им беше испла-
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тена плата во висина од 60% од платата што ја примиле во прет ход -
ниот месец.

Законот за штрајк од 1991 година (од поранешна Југославија)56

беше дел од позитивното право во Република Македонија цели 14 го -
ди ни, до носењето на ЗРО од 2005 година. Овој Закон го дефинираше
штрајкот како „организиран прекин на работата на работниците зара -
ди остварување на економските и социјалните права и интереси по ос -
нов на трудот“ (член 1, став 1) и утврдуваше: на кое ниво може да се
организира штрајк; кој носи одлука за штрајк, што треба да содржи и
до кого се доставува; кои се должностите на штрајкувачкиот одбор и
претставниците на органот на кои им е најавен штрајк; кога престану -
ва штрајкот; остварување на правото на штрајк на работниците во ор -
га низациите и кај работодавачите кои вршат дејност или работи од по-
себен општествен интерес; остварување на правата од работен однос
на работниците кои учествувале во штрајк, вклучително правата од
пензиско и инвалидско осигурување во согласност со прописите; пра-
вото на личен доход, односно материјален надомест за вре ме на штрајк
може да се оствари доколку тоа е предвидено со колективен договор
или со општ акт; парични казни за работодавачот, односно ра ботникот
за прекршување на Законот за штрајк.”

Законот за јавни собири од 1995 година57 го уредува начинот на
ост варување на правото на граѓаните на јавно собирање во отворен
или затворен простор заради мирно изразување на мислење и јавен
про тест, без да се ограничува правото на граѓаните кои не учествува ат
во јавниот собир на слободно движење и другите права утврдени со
Уставот на РМ, како и случаите кога ќе се прекине одржувањето на ја -
вен собир.

Законот за мирно решавање на работните спорови од 2007 годи -
на58 содржи одредби за штрајкот според кои во случај на спор во дејно -
стите од општ интерес или во дејностите во кои прекинот на работата
би можел да го загрози животот или здравјето на луѓето или да нане -
се штета од поголеми размери, страните во спорот се должни да при-
стапат и мирно да го решат колективниот спор во рок од 10 дена од
поднесеното барање. 
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Покрај со законите, штрајкот се уредува и со автономни акти: Пра -
вила за организирање штрајк (ССМ ги донесе во 1998 година) и Прави -
ла за организирање генерален штрајк (ССМ ги донесе во 2002 година).
Генералниот штрајк требаше да се најави во Собранието на РМ, Влада -
та на РМ и Стопанската комора на Македонија во рок од 10 дена, а Ми -
нистерството за внатрешни работи да го извести за: целите, место то,
времето и времетраењето на штрајкот или собирот. 

7.2. остварување на правото на штрајк 
во дејностите од синдикатот на упоз 

Синдикатот на УПОЗ е определен работните спорови и конфлик -
ти да ги надминува преку дијалог и преговори со социјалните партне -
ри. Постојано апелира и бара од надлежните во државата да имаат
слух и со заеднички сили да се приоѓа кон решавање на барањата на
вработените, за да не еволуираат конфликтни состојби до степен кога
единствен избор е само штрајкот.  

Штрајкот се организира според Правила за организирање и во-
дење штрајк и Упатства за водење на штрајк. Како организатор на
штрајк се јавува синдикалната организација или Синдикатот на УПОЗ.
Пред започнувањето на штрајкот се водат преговори со работодава-
чот, а за одлуката за штрајк се изјаснува членството преку синдикални -
те организации. Во законите за административната и судската адми-
 нистрација е утврдено дека вработените се должни да обезбедат ми-
нимум непречено извршување на функциите на институцијата и неоп-
 ходно ниво на остварување на правата и интересите на граѓаните и
на правните лица. 

Гранскиот колективен договор, потпишан во 2020 година меѓу
Синдикатот на УПОЗ и Министерството за информатичко општество и
администрација, го утврдува правото на штрајк во членовите од 35-38.
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синдикатот на упоз, и покрај ваквиот став, во изминатиот пери -
од стана препознатлив за јавноста по активностите и остваре-
ните резултати особено по организираните штрајкови за зго ле-
мување на платите и подобрување на условите за работа на вра-
ботените – синдикалното членство и други права од работниот
однос.



Од нив произлегува обврската за штрајкот: да биде писмено најавен
кај работодавачот; да бидат наведени: причините, местото на одржува -
ње, времетраењето, денот и времето на почетокот на штрајкот; начинот
и бројот на вработени за извршување на надлежностите за вре ме на
штрајк; условите за штрајк; спогодбено се утврдуваат правила од стра -
на на раководното лице кај работодавачот заедно со претседате лот на
Синдикатот на УПОЗ. 

Работодавачот е должен на вработените да им плаќа придонеси
на плата во цел износ утврден со овој колективен договор кои му при-
паѓаат на вработениот за време на штрајк, доколку штрајкот е органи -
зи ран заради непочитување на правата од овој колективен договор;
вработениот кој учествува во штрајк не смее да биде ставен во поне-
поволна положба од другите вработени; работодавачот не може да го
ограничи или спречува правото на штрајк.

Во делот за платите (член 263) е утврдено: „За време на штрајк
вработениот има право на плата во висина од 60% од платата што ја
примил претходниот месец и придонеси од плата во цел износ“.

Во колективните договори на ниво на работодавач, надоместокот
на плата за време на легитимен штрајк и кој се одржува во случај на
непочитување на одредбите од колективниот договор, може да биде
поголем од утврдениот во Гранскиот колективен договор. 

7.3. синдикатот на упоз 
– учесник во протести и штрајкови 

Како дел од организационата целина на ССМ, Синдикатот на УПОЗ
учествуваше во иницирањето, организирањето и одржувањето на
сите генерални протести и штрајкови заедно со гранските синдикати
здружени во ССМ. Бројот и масовноста на протестите и штрајковите
осо бено беа изразени во периодот на транзицијата и непосредно по неа,
заради незадоволството од тешката економска и социјална по ложба
во која се најдоа работниците. 

На 1.8.1991 година гранските синдикати здружени во ССМ орга-
низираа Мировен синдикален протест, со повик за мир и демократски
начин на разрешување на југословенската криза, беа отворени книги
во кои само во месец август таа година се потпишаа 170.000 работни -
ци – членови на синдикатите. Наредната година (5.10.1992 година)
беше најавен Генерален штрајк, но не се одржа бидејќи беа исполне -
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ти поставените барања: се суспендира Законот за плати и се потпиша
Анекс на ОКД во делот за платите. Не се одржа и Генералниот штрајк
закажан на 14.3.1995 година заради влошувањето на вкупната еко-
номска и социјална состојба на работниците, со оглед на тоа што се ин -
тензивираа преговорите на ССМ со Владата на РМ и Одборот на рабо -
тодавачите при Стопанската комора на Македонија. 

„За достоинство на трудот“ беше мотото на Јавниот социјален про -
тест што се одржа на 29.2.2000 година, во Скопје, на Плоштадот „Маке -
до нија“, заради непочитување на предлозите на гранските синдикати
здружени во ССМ по одделни решенија во најавените рефор ми во пен -
зискиот систем. Во 2000 година, на 21 декември, беше ор ганизиран
ма совен Генерален предупредувачки штрајк со учесни ци од сите син-
дикати. Барањата беа да се прекине со незаконската при ватизација; да
се прекине намалувањето на правата на работниците; да се почитува
социјалниот дијалог.

Во 2002 година се потпиша Социјален договор меѓу ССМ и Вла-
дата на РМ, со рокови за остварување на барањата на гранските син-
дикати во ССМ за надминување на лошата економско-социјална по-
ложба во која се најдоа работниците во Република Македонија. Непо -
читувањето на одредбите од Социјалниот договор беше повод на
16.2.2004 година да се одржи Јавен протест пред Собранието на РМ
и Владата на РМ.

На 7.11.2008 година се одржаа јавни протести во: Прилеп, Велес,
Струмица, Охрид, Штип и Куманово, а на 14.11.2008 година се одржа
Генерален протест во Скопје, на Плоштадот „Пела“. Непосреден по -
вод за протестите беше експресното носење на измени на ЗРО во Со-
бранието на РМ без никакви консултации со социјалните партнери, а
со кои се намалија многу права на работниците. За измените и допол-
нувањата на ЗРО од 2009 година гранските синдикати здружени во
ССМ одржаа Мирен протест пред Собранието на РМ (15.10.2009 го -
ди на) бидејќи со законот се намалуваат правата на работниците од
работен однос и грубо се кршат синдикалните права и слободи и одре -
дени негови одредби се противуставни и спротивни на трудовите
стандарди на МОТ и ЕУ. 
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Синдикатот на УПОЗ солидарно ги поддржуваше масовните јав -
ни протести и генералните штрајкови организирани од гранските син -
дикати здружени во ССМ: јавните протести на работниците од т.н.
претпријатија „загубари“ (во 2001, 2002, 2003 година) и протестите и
штрајковите во организација на СИЕР (2011, 2015 година), Генерални -
от штрајк на здравствените работници, т.н. штрајк на „белите манти -
ли“ (во 2002 година), генералните штрајкови и протести на просветни те
работници (2002, 2004 година), протестите на вработените во Мини-
стерството за внатрешни работи (2010, 2011 година), протестот на
професионалните војници во АРМ (2009 годна), јавниот протест на
стечајните работници и технолошкиот вишок (2009 година).

На меѓународно ниво, Синдикатот на УПОЗ ги поддржа и учеству -
ваше со свои претставници на дел од евродемонстрациите, како што
беа во: Ница, Франција (на 6.12.2000 година); во Брисел, со карактер
на мирен протест, во пресрет на Самитот на Европската Унија (на
14.12.2001 година), под мотото: „За социјална Европа“, со барање на ра -
ботниците да им се гарантираат фунда мен талните права од рабо та;
Љубљана, Сло венија (на 5.4.2004 година), под мотото: „Ние европските
работници бараме повисоки плати“. Синдикатот на УПОЗ ги поддржа
масовните штрајкови, протести и демонстрации кои се одржуваа во:
Прага, Берлин, Мадрид, Брисел, Луксембург, Букурешт, Бирмингем за -
ради: отпу штањето на работници од работа, намалување на платите,
непочиту- вање на трудовите закони, како последица на финансиска -
та и економската криза во 2008 година.
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7.4. генерални штрајкови и протести 
организирани од синдикатот на упоз 

За остварување на посебните интереси на вработените од дејно-
стите на Синдикатот ,УПОЗ организираше повеќе протести и генерал -
ни штрајкови за изнаоѓање на прифатливи решенија. Најчести бара-
 ња на учесниците на протестите и штрајковите беа во врска со зголе -
му вањето на платите, исплата на: регресот за годишен одмор, надоме -
сто ците од плата, за утврдување на најниската плата, против лошите
законски решенија, итн. 

Во 1997 година штрајкуваа вработените во правосудните органи
и јавните обвинителства и платите во просек им беа зголемени за 24,7%.

Приватните превозници, организиран од Синдикалната органи-
зација на приватните превозници, членови на Синдикатот на УПОЗ на
9.7.1999 година одржаа штрајк. Нивните барања беа превозот да го
организираат заедно со ЈСП, со еднаква застапеност и со пазарни
цени за превозот. На штрајкот му претходеа преговори, беше ставен во
мирување, но бидејќи не беа добиени очекуваните резултати, штрај -
кот се одржа на закажаниот датум и траеше 4 дена и заврши со оства-
рување на поголемиот дел од барањата.

На 11.12.2000 година започна масовен штрајк на вработените во
правосудните органи односно судовите кој траеше 80 денови. Бара-
њата на штрајкувачите се однесуваа за: зголемување на платите во из -
нос не помал од 30% или паушал кој нема да биде помал од 50% од
судскиот паушал; остварување на правото на регрес за годишен од -
мор, храна и превоз; исплата на надоместокот за минат труд согласно
Колективниот договор за државните, правосудните и органите на ло-
калната самоуправа (член 54), кој не се исплаќаше веќе осма година. 

За време на штрајкот, министерот за правда не избираше сред-
ства како да го спречи штрајкот, ги заплашуваше штрајкувачите со
от каз од работа, ги принудуваше да потпишуваат изјави, што е спротив -
но на закон, и се закануваше дека доколку штрајкот не прекине, ќе ги
отпушти од работа работниците – штрајкувачи и на нивно место ќе до-
несе нови работници – штрајкбрехери. И покрај ваквите закани, учес-
ниците на штрајкот беа единствени во истрајноста за остварува ње на
барањата. Синдикатот на УПОЗ поднесе кривична пријава против ми-
нистерот за правда за повреда на правото на штрајк заради заканите
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и притисокот да се прекине штрајкот, но Основното јавно обвинител-
ство – Скопје ја отфрли пријавата како неоснована.

Со Одлука на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ од
28.2.2001 година штрајкот беше ставен во мирување. Од министерот
за правда беа добиени ветувања дека: кон крајот на месец март ќе
предложи зголемување на платите; ќе се заложи за подобрување на
условите за работа; ќе биде исплатен минатиот труд на вработените за
осум години наназад и дека ќе ги исплати платите на сите вработени за
100% за време на штрајкот. 

По најавите на Синдикатот на УПОЗ дека повторно ќе го активи -
ра штрајкот, Министерството за правда го информираше Синдикатот
дека и покрај влошената безбедносна состојба во државата се прават
огромни напори за изнаоѓање решенија за надминување на проблемот
со платите на вработените во јавната администрација, вклучувајќи ја
и судската администрација. Синдикатот на УПОЗ побара најдоцна до
25.5.2001 година да се исплатат надоместоците за храна, превоз и ре-
грес за годишен одмор. 

Синдикатот на УПОЗ, СОНК, Синдикатот за здравство, фармација
и социјална заштита и Синдикатот на вработените во одбраната, на
17.12.2001 година организираа Генерален штрајк, со барања: да се
утврди најниската плата во јавниот сектор; исплата на платите во јав-
ниот сектор најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец; ис-
плата на регрес за годишен одмор за 2001 година најдоцна до 15 де-
кември 2002 година. ССМ и Владата на РМ на 18.1.2002 година пот -
пишаа Спогодба за утврдување на најниската плата до месец февру -
ари 2002 година за регресот за годишен одмор беше договорено за
2001 година да се исплаќа во висина од 6.000 денари од кои еден
дел да биде во пари во висина од 2.000 денари и еден дел да биде во
пакет намирници во висина од 4.000 денари. 

На 20.5.2002 година повторно е одржан Генерален штрајк на
вработените во јавниот сектор, кој беше масовно прифатен и од чле-
новите на Синдикатот на УПОЗ и другите синдикати на вработените
од јавниот сектор. Поводот беше што Владата на РМ не го испочитува
рокот за утврдување на најниската плата согласно Спогодбата со
ССМ од 18.1.2002 година. 
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Синдикатот на УПОЗ беше еден од организаторите и учесниците
на Генералниот штрајк на вработените во јавниот сектор и претприја -
тијата „загубари“, што се одржа на 24.5.2002 година кога беа блоки-
рани раскрсниците во: Скопје, Прилеп, Велес, Штип, Пробиштип, Кри-
ва Паланка, Кочани, во траење од шест часа. Протестот се одржа и пред
Собранието и Владата на РМ. По преговорите со Владата на РМ, на
29.5.2002 година, беше потпишана Спогодба според која: најниска та
плата на вработените во јавниот сектор да изнесува 5.060 денари по-
чнувајќи со платата за месец јуни 2002 година, и под овој износ да не
може да се исплаќа нето-плата. За првпат по 10 години платите на вра -
ботените во јавниот сектор беа зголемени во просек за 20%. Со ре-
балансот на Буџетот за 2002 година покрај зголемувањето на плати -
те на вработените од јавниот сектор беше додадена ставка и за функ -
 ционерите, што не стоеше во Спогодбата. Незадоволството од начинот
на распределбата на средствата за платите во јавниот сектор беше
повторно повод за најава на штрајк.

Исто така, беше договорено и да се изнајдат заеднички прифатли -
ви решенија за започнување и успешно реализирање на реформите во
здравството, на работниците со над 25 години работен стаж од прет при -
јатијата „загубари“ трајно да им се реши нивниот економски и соци ја -
лен статус, Владата на РМ (најдоцна до 30.6.2002 година) да му пред-
ложи на Собранието на РМ да го донесе Законот за служба во АРМ.

Преку штрајк, одржан на 20-29.5.2002 година, вработените во
јавната администрација побараа корекција на платите по неколкуме-
сечните одложувања на преговорите со Синдикатот на УПОЗ и игнорант -
скиот однос на Владата на РМ за нивните барања. Беше договорена
декомпресија на платите од 42% во рок од 2 години. Ова барање беше
остварено во 2004 година по најавата на Генерален штрајк од страна на
Синдикатот на УПОЗ за 4.2.2004 година, кој не се одржа заради интен-
зивирање на преговорите со надлежните министри. 

Судската полиција одржа протест на 25.12.2006 година заради
непочитување на одредбите од Законот за судови во делот на плати и
надоместоци од плата, како и условите за работа. Тие беа револтира -
ни заради игнорирањето на нивните барања од страна на судската
власт и покрај многуте средби, укажувања, толеранција. По штрајкот
овие вработени добија зголемување на платите од 20% што е според
Законот за судовите, како и правилно пресметување на прекувреме-
ната и ноќната работа.

147



На 27, 28 и 29 јуни 2007 година се одржа Генерален штрајк на вра -
ботените во правосудните органи и јавни обвинителства во работни -
те простории. Штрајкот беше организиран од Синдикатот на УПОЗ а
беше како резултат на неуспешните преговори повеќе од две и пол го -
дини со извршната власт и игнорирањето на било какви преговори со
судската власт. Штрајкувачките Барања се однесуваа на зголемува ње
на платите на судската администрација и администрацијата во јав ни -
те обвинителства, исплата на надоместоците согласно колектив ниот
договор, работно време од 07.30 до 15.30 часот.

Вработените во правосудните органи организирани од Синдика-
тот на УПОЗ повторно одржаа Генерален штрајк на 18, 19 и 20 февру -
ари 2008 година под мотото: „Нема да дозволиме неправдата да вле -
зе во палатата на правдата“. Барањата се однесуваа на: зголемување
на платите и исплатата на надоместоците за превоз и храна согласно
колективен договор; да се измени Законот за судска служба во кој ќе
се вградат забелешките на УПОЗ, да се потпишат колективните догово -
ри на ниво на работодавач во правосудните органи. Штрајкот неколку
пати беше ставан во мирување заради текот на преговорите за штрај -
ку вачките барања, како и заради Самитот на НАТО (на кој се разгледу -
ваше прашањето околу приемот на Република Македонија во НАТО
Али јансата) и предвремените Парламентарни избори на 1 јуни таа го-
дина. Основното барање беше задоволено, судските службеници до -
би ја зголемување на платите од 20%, односно 34% за период од 3 го -
дини. Со оглед на тоа што не беа исполнети другите барања, Претсе-
дателството на УПОЗ го одложи штрајкот на неопределено време и
ги продолжи преговорите. 

Во Локалната самоуправа „Карпош“, на 12.3.2009 година се одр -
жа предупредувачки штрајк на вработените во траење од два часа за -
ради доцнење во исплатата на плати и преместувања на вработените
на несоодветни работни места.

Во организација на Синдикатот на УПОЗ и Здружението за судска
администрација на РМ (ЗСА) на 3.12.2015 година се одржа Предупре-
дувачки штрајк на судската администрација во сите судови во Репуб-
лика Македонија. Вработените бараа да започне постапка за измена на
Законот за судска служба што беше донесен во 2014 година. 
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Учесниците на Предупредувачкиот штрајк бараа во Законот за
судска служба: да се регулираат условите на вработување на судскиот
администратор; да се регулира постапката за оценување на судскиот
администратор, да се зголемат надлежностите на Советот на судска
служба, да се стави во функција интерниот оглас, да се изменат закон -
ските одредби за начинот на оценување на судските службеници кои
се демотивирачки и ограничувачки, а побараа и да постојат одредби за
дода ток на плата за кариера на судските службеници. 

Вработените во судската администрација, организирани од Син-
дикатот на УПОЗ и Здружението за судска администрација на РМ (ЗСА)
штрајкуваа на 23, 24 и 25 март 2016 година, со прекин на работата во
полно работно време. На 25 март 2016 година одржаа и Протест кој бе -
ше продолжување на Предупредувачкиот штрајк од 3.12.2015 година.
Протестот се одржа пред Министерството за правда, МИОА и Влада -
та на РМ. Барањата беа да се измени Законот за судска служба, да се
зголемат платите на вработените во судската администрација, да се ис-
плати зголемувањето на платите од 5% во јавната администраци ја, да
се врати работното време од 07:30 до 15:30 часот. Барањата на Про -
тестот учесниците ги истакнаа и преку паролите: „Бараме да се пов ле -
чат лошите закони во администрацијата“,„Ако ние не ја зачуваме прав да-
та, правдата нема да нè зачува нас“, „Каде се ветените 5%?“, „Дали ги чи -
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тате законите“„Бараме итно повлекување на Законот за судска служ -
ба“, „Со реформите напред, со законите назад“.

Целосна поддршка на протестот му дадоа и потписниците на „По -
велбата за солидарност“ Самостојниот синдикат на новинари и ме ди -
умските работници, Синдикатот на македонската дипломатска служ-
ба, Конфедерацијата на синдикални организации (КСОМ), Мултиет-
ничкиот синдикат на образование (МЕСО), Синдикатот на културата на
Македонија, Левичарското движење „Солидарност“ и Движењето за
социјална правда „Ленка“.

Синдикатот на УПОЗ преку отворено писмо до премиерот укажа
на актуелната ситуација со штрајкот на судската администрација и на
незаконските постапки што се преземаат против штрајкувачите. Поба-
раа одговорност и оставка од министерот за правда и членовите на Суд -
скиот совет на РМ заради игнорирање на барањата на штрајкувачите.

Во организација на Синдикатот на УПОЗ на 25.4.2016 година се одр -
жа Протест на вработените во управата и правосудните органи за ко-
рекција на платите. На 18.5.2016 година се одржа Штрајк на вработени-
те од судската администрација со основно барање за исплата на дода-
тоците на плата до 35%. Штрајкот траеше 60 дена и беше ставен во ми-
рување пред започнување на летните одмори. Согласно членот 77 од
Законот за судска служба на учесниците во штрајкот им беше исплатена
плата во висина од 60% од платата што ја примиле во претходниот ме -
сец, но начинот на којшто средствата беа задржани беше незаконски,
без да им се издаваат поединечни решенија за задршка на платата.
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И по еден месец од штрајкот на вработените од судската админи -
страција, не се оствари средба со министерот за правда за да се прего -
ва ра за штрајкувачките барања. Синдикатот на УПОЗ организираше
Протест на 8.6.2018 година пред Министерството за правда и побара
да започнат преговори за исполнување на нивните барањата: за изме -
на на Законот за судска служба и изедначување на платите и додато -
ци те со другите вработени во судовите. 

Незадоволството од платите и работниот статус на вработените
во судската администрација продолжија и во наредните години, за кои
Синдикатот на УПОЗ се ангажираше да се надминува преку преговори
со надлежното Министерство. Сепак, на 15.11.2019 година во Скопје и
во другите градови, пред судските згради беше организиран Протест
на вработените во Судската служба на кој го искажаа незадоволство -
то бидејќи не се донесоа измените на Законот со кој ќе се предвидат
додатоци и за судските службеници, како и заради големи от револт
од одлуките на Судскиот буџетски совет со кои на судиите им беа ис-
платени додатоци на плата за септември и октомври. Исто така, на
дел од учесниците во штрајкот од 2016 година не им беше вра тен не-
законски одземениот дел од платите, и покрај тоа што средствата за
оваа намена за сите учесници во штрајкот, преку преговори и разго-
вори со Владата на РСМ ги обезбеди Синдикатот на УПОЗ. 

Синдикатот на УПОЗ и Здружението за судски службеници апели -
раше до Судскиот буџетски совет да ја прекине праксата на дискрими -
нирачкиот и игнорантскиот однос кон судската служба со донесување
на одлуки според кои пари за судиите секогаш има а за судската служ -
ба нема, да прекине со создавање на раздор, незадоволство и револт
со ваквите одлуки меѓу вработените; да покаже искрени намери во
градење на ефикасно судство како стратешка определба на РСМ, со
тоа што ќе започне да го намалува, а не да го зголемува јазот на плати -
те помеѓу судиите и судската служба; итно да им бидат исплатени пари -
те на судската полиција, помошно-техничкиот персонал, на пензиони-
раните и на вработените кои имаат најниски примања.

Од Министерството за правда беше побарано итно да пристапи кои
измени на законите и да утврди поинаква позиција на Судската служба
независна од милоста на Судскиот буџетски совет и да се фор мира по-
себно тело за судска служба, Синдикатот задолжително да има свој прет -
ставник во Судскиот буџетски совет како и во Советот на судска служба.

По одржаниот Протест, Синдикатот на УПОЗ на 20.11.2019 годи -
на се обрати со допис до претседателот на Судскиот буџетски совет и
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до министерката за правда и ги информира за сите проблеми на вра-
ботените во Судската служба кои беа причина за Протестот одржан
на 15.11.2019 година. Искажа верување дека најитно ќе се заложат да
се изнајдат можности за неселективна исплата на сите вработени кои
учествуваа во штрајкот во 2016 година, како и процентот на додатоци
на плата да биде еднаков и за судиите и за Судската служба и за изме -
на на Законот за судска служба со кој поинаку ќе се определи позици -
јата на Судската служба. 

7.5. првомајски манифестации и протести

Меѓународниот празник на трудот – Први мај е посветен на бор-
бата за зачувување и унапредување на правата на работниците. За-
почнал да се одбележува од 1890 година во спомен на жртвите на
масовните крвави демонстрации што се одржале од 1 до 4 мај 1886 го -
дина, во Чикаго, симболично за три осумки: 8 часа работа, 8 часа од мор,
8 часа културен живот. Одлуката за одбележувањето на Први мај е
донесена едногласно на Првиот конгрес на Втората работничка интер -
национала, во Париз во 1889 година, на 100-годишнината од Фран цу -
ската револуција, кога се повикуваат работниците од целиот свет на
мирни демонстрации на Први мај со цел подобрување на сво јата еко-
номска и социјална положба. Како симбол на работничкиот бунт, а во
знак на сеќавање на пролеаната крв на чикашките работници е избран
црвениот каранфил. 

Синдикатот на УПОЗ и гранските синдикати здружени во ССМ се -
која година на достоинствен начин го одбележуваат Меѓународниот
ден на трудот – Први мај. До 2007 година, Големиот светски ден на труд -
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Во остварувањето на својата цел – унапредување и заштита на
правата на своето членство, синдикатот на упоз ќе ги користи
сите легитимни демократски средства и начини на изразување
на незадоволство, вклучувајќи го и организирањето на протести
и штрајкови. нема да дозволи да се маргинализираат правата
од работа утврдени со законите и колективните договори и ќе се
залага за владеење на правото, за почитување на пропишаните
демократски процедури при носењето на законите, за јавност и
транспарентност на законодавната власт.



бениците се славеше на 1 и 2 мај, а таа година, нетранспарент но, се
донесоа измени на Законот за празниците на РМ и се скрати не го вото
чествување само на еден ден – на Први мај. До укинувањето на 2 мај
за државен празник, Синдикатот на УПОЗ заедно со здружените син-
дикати во ССМ секоја година на овој ден во повеќе градови во Репуб-
лика Македонија организираше: екскурзии, излети, култур но-умет -
нички програми, спортски натпревари, уредување на работната и жи-
вотната средина, и др.

7.5.1. одбележување на први мај 
– меѓународниот ден на трудот

Во духот на традицијата, Први мај, Меѓународниот ден на трудот,
Синдикатот на УПОЗ и гранските синдикати во ССМ го одбележуваа со
пригодни манифестации на кои се истакнуваше незадоволството на ра-
ботниците од неповолната економско-социјална положба во државата,
да се обезбеди целосна социјална и материјална сигурност на работ-
ниците и го повикуваа своето членство на заедништво и солидарност. 

Секоја година, почнувајќи од 1991 година, на Меѓународниот ден
на трудот гранските синдикати здружени во ССМ објавуваат проглас
во кој се изнесуваат барањата за праведна заработувачка за присто ен
живот, животни и работни услови – достојни за човекот, целосна при-
мена на колективните договори, да се донесе работно законодавство
по европски стандарди, да се води социјален дијалог, да се елими нираат
сите злоупотреби, шпекулации и манипулации кои го обезвреднуваат
трудот, да се намалува невработеноста, да се остваруваат уставните и
законските трудови права, за достоинствен и квалитетен живот, работа
и плата, живот во мир и благосостојба, за нови работни места, повисоки
плати и намалување на сиромаштијата, сигурни, здра ви и безбедни ра-
ботни места, стоп за работата на црно, стоп за мобинг и дискриминација,
да ја градиме државата како демократска, правна и социјална со постиг -
нување социјален консензус меѓу социјалните партнери.

Првомајските пораки на Синдикатот на УПОЗ и гранските синди ка -
ти во ССМ ги искажуваа целите на определбата на синдикатите за
остварување и заштита на правата и интересите на работниците. Тие
определби низ годините на одбележувањето на Први мај беа дел од па -
ролите и мотото на првомајските прогласи: „Да останеме единствени и
солидарни за достоинство на трудот!“ (2003 година), „Приклучете ни се,
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да го одбраниме трудот“ (2004 година); „Само заедно и единстве ни ќе
го одбраниме трудот“ (2005 година), „Заедно сме посилни“59 (2006 го -
дина), „Сите сложно напред! Нема сила што ќе не запре“ (2007 година).

Првомајската манифестација во 2008 година под мотото: „Да го
одбраниме трудот“ беше дел од Програмата за одбележување на Јуби -
лејот – 100 години од стекнатата слобода на синдикално организира -
ње, на штрајк и прославување на Први мај на територијата на денеш на
Македонија. Дефилето на неколкуте илјади членови на синдикатите
здружени во ССМ, по улиците на Скопје, со песни и игра од култур но-
уметнички фолклорни групи, предизвика празнична атмосфера во
градот. Учесниците беа поздравувани од илјадници граѓани, што по-
кажа дека во македонската култура е задржана почитта кон трудот.
Во духот на традицијата, Првомајската манифестација заврши со го -
лем пикник во Градскиот парк во Скопје и културно-забавна програма,
на која се придружија голем број граѓани со нивните семејства.
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Првомајски протест 2007 година, ССМ, Скопје

59 Дел од паролите и транспарентите на Првомајските протести во 2006 година: Е, мој
Рацине! Ние уште чекаме силно да светне – ден/ Демократија ќе биде кога ќе нема –
гладни/ Единствената вистинска коалиција е коалицијата со – народот/ Градевме
држава, за да станеме луѓе без иднина/ Градевме улици, за да станеме уличари/ Гра-
девме станови, за да станеме бездомници/ Градевме фабрики, за да станеме технолошки
вишок и стечајци/ Да се биде работник, значи да се живее од денес до утре, со страв и
несоница, без надеж и без никаква – перспектива.



7.5.2. синдикатот на упоз организатор на првомајски протести

Непосредно пред одбележувањето на Први мај во 2013 година,
на 30.4.2013 година, на Иницијатива на Синдикатот на УПОЗ беше пот -
пишана Повелба за солидарност на синдикати и здруженија за зашти -
та на работнички права. Инцијативата за Повелбата и нејзиното прифа-
ќање произлезе од  неопходноста за обединување и заедничка сора-
ботка на синдикатите за придонес во запирањето на крајно нега тивни -
те трендови во трудовото законодавство и влошувањето на условите
за работа на сите работници и членови на синдикатите во Репу блика
Македонија, како и да се врати значењето на Први мај и тради ци јата на
неговото празнување како празник на работниците од це лиот свет. По-
велбата ја потпишаа: Синдикатот на работниците од управата, право -
судните органи и здруженијата на граѓани (УПОЗ), Самостојниот син -
ди кат на клиничките центри (ССКЦ), Самостојниот син ди кат на новина-
рите и медиумските работници (ССНМ), Синдикатот на маке донската
дипломатска служба (СМДС) и Движењето за соци јална прав да „Лен ка“.
Во наредните години на Повелбата за солидар ност ѝ се приклучија и
други синдикати и здруженија, како и левичарски движења.

Во 2014 година први мај се одбележа со Протест во организаци -
ја на Синдикатот на УПОЗ и потписниците на Повелбата за солидар ност.
Учесниците протестираа пред: Собранието на Република Македонија,
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Потпишување на Повелбата за солидарност, 30.4.2013 година, Скопје



Министерството за труд и социјална политика, Владата на Република
Македонија и на скопскиот плоштад. Беа изнесени барања да се почи -
туваат работничките права, работното време, редов но да се исплаќа
плата. Преку повеќе транспаренти беа упатени пораки „Социјална
прав да“, „Работниците не се робови”, „Ден на отпор, не на одмор”, „Нови -
нари заедно за своите права”, и др.

На први мај 2015 година Синдикатот на УПОЗ заедно со потпис-
ниците на Повелбата за солидарност, во Скопје организираа Протест,
под мотото: „Не бидете опуштени, да не бидете отпуштени”, со порака:
„Да го дигнеме гласот против лошите закони за администрацијата. Не
сакаме да бидеме модерни робови“. Беше изразен револтот за лошите
законски решенија кои стапија на сила истата година, односно приме-
ната на: Законот за административни службеници, Законот за судска
служба, Законот за јавнообвинителските службеници, Законот за ин-
спекциски надзор. На Протестот можеа да се забележат многу пароли:
„Колку повеќе политички кујни, толку повеќе гладни“; До кога политича-
рите ќе живеат идеално, а работниците криминал но“, др. 

Првомајскиот протест беше најмасовен во последните години,
со околу 4.000 учесници – синдикални членови од цела Македонија.

Синдикатот на УПОЗ и потписниците на Повелбата за солидар-
ност на први мај 2016 година повикаа на здруженост во борбата за по -
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Првомајски протест (2015 година), 
Синдикат на УПОЗ и другите потписници на Повелбата за солидарност 



големи права и подобри услови за работа под слоганот Заедно да го
кренеме гласот на протестен марш. Објавија Првомајски проглас во
кој ги изнесоа заедничките цели да се донесе нов Закон за работни те
односи, итно изедначување на минималната плата за сите вработени;
измени на Законот за безбедност и здравје при работа, повлекување на
Законот за административните службеници и на Законот за вра бо те ни -
те во јавниот сектори, повлекување на Законот за култура та од 2014
година; повлекување на сите измени и дополнувања на Законот за ви -
соко образование од 2008 година, целосно почитување на правото на
автономија на Универзитетот повлекување на сите измени на постој -
ниот Закон за надворешни работи од 2008 година донесување нов
Закон за медиумите вклучување на сите грански синдикати во проце -
сот на социјален дијалог потпишување колективни договори за сите
гранки и дејности.

Само сложни ќе бидеме можни – Синдикатот е на работниците -
беше слоганот на Прогласот за први мај 2017 година на Првомајски -
от протест на Синдикатот на УПОЗ и потписниците на Повелбата за со -
лидарност кон која се придружија: Синдикатот на македонската ди п -
ломатска служба (СМДС), Левичарското движење Солидарност, Син -
дикатот на културата на Република Македонија (СКРМ), Мултиетни-
чкиот синдикат на образование (МЕСО), Конфедерацијата на синди-
калните организации на Ма кедонија (КСОМ), Синдикатот на индустри -
јата, енергетиката и ру дар ството (СИЕР), Независниот ака демски
синдикат (НАкС), Мла  динската организација МУГРА, Тив кото мнозин-
ство Гласно (Штип) и Достоинствен работник (Прилеп). 

До работничките, работниците и сите граѓанки и граѓани на Ре-
публика Македонија синдикатите испратија порака дека без социјал -
на правда и економска рамноправност нема демократија, работнички -
те права се основата на граѓанските права. Да се брани синдикалната
автономија и унапредување на работничките права и против секоја
економска и политичка моќ која сака да го стивне гласот на организира -
ното работништво. 

Со честитката за први мај 2019 година Синдикатот на УПОЗ упати
порака: „Силата е во нас и само со силен Синдикат има сигурни права“.
Потсети на некол ку иницијативи на Синдикатот на УПОЗ за измена на
Законот за празници и повторно прогласување на 2 мај и 2 јануари за
др жавни празници; за воведување на 7-часовно работно време и 35
ча совна работна недела; за прифаќање на иницијативата на Синдика -
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тот на УПОЗ од страна на Владата на РМ со Одлука од 2017 година за во -
ведување флексибилно работно време за вработените во Владата на
РМ, министерствата и другите органи на државната управа.

Во 2020 година Први мај се одбележа во услови кога во Репуб-
лика Северна Македонија и сиот свет беше прогласена пандемија од
вирусот Ковид-19. Синдикатот на УПОЗ, заедно со: Синдикатот на ма-
кедонската дипломатска служба (СМДС); Самостојниот синдикат на
но винари и медиумски работници (СНМ); Левичарското движење
„Со лидарност“; Синдикатот на културата на Република Македонија
(СКРМ); Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија
(КСОМ); Независниот академски синдикат (НАкС); Здружението на
гра ѓани „Гласен текстилец“, објавија Првомајски проглас во кој пора-
чаа „Работничките и работниците не молчат ниту во време на пандеми -
ја! И со маски, ќе бидеме гласни!“ На Владата на РСМ ѝ порачаа дека
во корона кризата треба да преземе чекори во насока на заштита на:
сиромашните, работниците, експлоатираните, маргинализираните, ран -
ливите. Да ги оданочува оние кои имаат, а не на оние кои немаат, да ра -
боти во интерес на „малиот човек“, а не на моќниците.

`
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8. приЛози 

приЛог бр. 1: 

список на синдикаЛни организаЦии 
на синдикатот на упоз (2020) 
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синдикаЛна организаЦиЈа
1. Министерство за правда 
2. Министерство за труд и социјална политика
3. Министерство за локална самоуправа
4. Министерство за економија 
5, Министерство за образование и наука
6. Министерство за животна средина и просторно планирање 
7. Министерство за транспорт и врски
8. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
9. Министерство за финансии 

10. Служба за општи и заеднички работи при Влада на РСМ
11. Општина Аеродром 
12. Општина Битола
13. Општина Богданци
14. Општина Велес
15. Општина Гази Баба 
16. Општина Гевгелија
17. Општина Гостивар
18. Општина Демир Капија 
19. Општина Демир Хисар 
20. Општина Карпош
21. Општина Кисела Вода
22. Општина Кичево
23. Општина Кочани
24. Општина Крива Паланка
25. Општина Куманово
26. Општина Македонска Каменица
27 Општина Неготино
28. Општина Пехчево
29. Општина Прилеп
30 Општина Пробиштип
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31. Општина Ресен 
32. Општина Свети Николе
33 Општина Ново Село 
34 Град Скопје
35. Општина Струга
36. Општина Струмица
37. Општина Сопиште 
38. Општина Тетово
39. Општина Центар Жупа
34. Општина Центар 
41. Фонд на пензиско и инвалидско осигурување
42. Фонд за здравствено осигурување 
43. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

44. Агенција за финансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој 

45. Агенција за катастар на недвижности
46. Агенција за вработување на РМ
47. Оперативно техничка Агенција
48. Државна изборна комисија
49. Државен инспекторат за земјоделство
50. Државен инспекторат за шумарство и ловство
51. Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
52. Државен архив на РМ
53. Државна комисија за спречување на корупција
54. Државен завод за статистика
55. Државен пазарен инспекторат
56. Државен завод за ревизија
57. Управа за јавни приходи
58. Управа за хидрометеоролошки работи 
59. Управа за водење матични книги
60. Царинска Управа на РМ
61. Дирекција за заштита и спасување
62. Центар за социјална работа Велес
63. Центар за социјална работа Валандово
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64. Центар за социјална работа Гостивар
65. Центар за социјална работа Кавадарци
66. Центар за социјална работа Неготино
67. Врховен суд на РСМ
68. Судски совет на РСМ
69. Управен суд 
70. Апелационен суд Битола
71. Апелационен суд Скопје 
72. Основен суд Битола
73. Основен суд Берово
74. Основен суд Велес
75. Основен суд Виница
76. Основен суд Гостивар
77. Основен суд Дебар
78. Основен суд Делчево
79. Основен суд Кавадарци
80. Основен суд Кичево
81. Основен суд Кочани
82. Основен суд Куманово
83. Основен суд Охрид
84. Основен суд Прилеп
85. Основен суд Радовиш
86. Основен суд Ресен 
87. Кривичен суд Скопје 
88. Граѓански суд Скопје
89. Основен суд Струга
90. Основен суд Струмица
91. Основен суд Тетово
92. Основен суд Штип
93. Јавни обвинителства на РСМ
94. Државно правобранителство на РСМ
95. КПУ Затвор Битола
96. КПУ Затвор Идризово
97. КПУ Затвор Охрид 
98. КПУ Затвор Прилеп



приЛог бр. 2: 

прегЛед на деЛ од иниЦиЈатиВите 
на синдикатот на упоз до устаВниот суд 
на репуБЛика македониЈа

- 1997 година / Иницијатива за оценување на уставноста на член
8 од Законот за извршување на Буџетот со кој се задира во правата на
вработените. 

- 27.1.1998 година / Иницијатива за оценување на уставноста на
член 10, став 2, алинеја 3, од Законот за вршење нотарски работи во кој
е предвидено дека за нотар не може да се именува лице на кое со одлу -
ка на надлежен орган му престанала функцијата на судија, државен
службеник или нотар во рок од 3 години од денот на престанување на
функцијата. Синдикатот на УПОЗ смета дека со оваа одредба се врши
дискриминација на овие лица и е во спротивност со членовите 9, 25, 32,
53 и 54, став 3 од Уставот на РМ и затоа истата треба да се укине. 

- 22.2.1998 година / Иницијатива за оценување на уставноста на
член 45, став 1 од Законот за судовите во кој се оспорува делот: „прет -
се дател на суд се избира под услов, во постапка и на начин како што се
врши избор за судија“ што е спротивно на член 68, став 1, алинеја 15, во
врска со член 99, став 1, од Уставот на РМ. 
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99. КПУ Затвор Скопје

100. Воспитно поправна установа Затвор Тетово
101. КПУ Затвор Штип
102. Службен весник на РМ 
103. Воено медицински центар
104. Биро за судски вештачења 
105. ЈП Стрежево-Битола
106. Стопанска комора на РМ
107. Здружение на возачи на Град Скопје
108 Сојуз на Синдикати на Македонија
109. Центар за моторни возила- Гостивар 
110. МУКОС - Прилеп



- 25.5.2000 година / Иницијатива за оценување на уставноста
на решенијата во Законот за остварување на предвремена пензија од
2000 година. На седницата од 13.9.2000 година Уставниот суд доне -
се Одлука за негово поништување и го врати на носителот за отстра-
нување на уставните повреди со образложение дека: не се почитува
принципот на еднаквост; се создава правна несигурност; се нарушува
објективното владеење на правото. Уставниот суд донесе и Одлуката
за ставање вон сила на поединечните акти и дејствија донесени врз
основа на овој Закон.

- 2001 година / Иницијатива за преиспитување на уставноста на
Законот за изменување и дополнување на ЗРО од 2001 година Устав-
ниот суд на РМ со Одлука од 12.9.2001 година го укина Законот, со об -
раз ложение дека се повредува принципот на еднаквост и правна
сигурност на граѓаните – вработените во јавниот сектор се најдоа во
поинаква правна положба од вработените во стопанството во однос на
условите за засновање и прекин на работниот однос со отказ по по-
треба на службата.

- 3.10.2003 година / Иницијатива за оценување на уставноста на
Заклучокот на Владата на РМ од 17.2.2003 година за надоместокот за
превоз до, и од работното место, со кој се создаде нееднаков третман
на вработените, што е во спротивност со член 9 од Уставот на РМ.
Уставниот суд на РМ на седницата од 3.11.2004 година донесе Одлука
за укинување на Заклучокот бидејќи надоместокот за превоз е законска
материја и Владата на РМ не може со свој пропис да менува и суспен -
ди ра одделни законски решенија.

- 2004 година / Иницијатива за поведување постапка за оцену-
вање на уставноста на член. 35, став 3 од Законот за државните службе -
ници во врска со платата на работникот и работното искуство. 

- 2007 година / Иницијатива за оценување на уставноста на член
12, став 2, 3 и 4 од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен
весник на РМ, бр. 24/2007) кои се однесуваат на неприкосновеното
право на работодавачот да го оценува и да одлучува за знаењето на
вработеното лице – инспектор. 

- 16.2.2007 година / Иницијатива за оценување на уставноста и
законитоста на Правилникот за систематизација на работните места
на Министерството за животна средина и просторно планирање (бр.
01-1081/02) кој како подзаконски акт мора да биде во согласност со
Уставот на РМ и Законот за државни службеници. 
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- 25.9.2008 година / Иницијатива (заедно со здружените синди-
кати во ССМ) за оценување на уставноста на Измените во ЗРО. Устав-
ниот суд на РМ донесе Одлука (од 13.5.2009 година) со која времетра-
 ењето на годишниот одмор е одредено на 26 работни денови, а по ста -
рите, инвалидите и работниците кои чуваат дете со хендикеп има ат
право на уште три работни денови.

- 2008 (октомври) година / Иницијатива за поведување постап -
ка за оценување на уставноста на член 33, став 1 и 2, член 34 и член
45, став 1 и 2 од Законот за судска служба, за кои Синдикатот на УПОЗ
смета дека не се во согласност со член 38 од Уставот на РМ, а во врс -
ка со остварувањето на: правото на надоместоци на плата, правото
на штрајк, правото на надоместок за јубилејни награди и минат труд.
(„Службен весник на РМ“, бр. 98/2008) 

- 15.12.2009 година / Иницијатива (заедно со здружените синди -
кати во ССМ) за укинување на 6 члена од Измените и дополнувања та
на ЗРО од 2009 година кои се однесуваа на: дефинирањето на ра бот -
ното време; ограничувањето на работата ноќе; поставеноста на син-
дикатот; ОКД за јавниот сектор; репрезентативноста на синдикатот;
Комисијата за репрезентативност.

- 2014 година / Иницијатива за дел од решенијата на Законот за
судска служба од 2014 година. Според Уставниот суд, обврските за
поз навање на странски јазик и компјутерски програми за канцелари -
ско работење утврдени во член 144 не можат да бидат на товар на суд -
ските службеници и да предизвикуваат казнени мерки. 

- 2015 година / Иницијатива до Уставниот суд на РМ за одделни
одредби од Законот за административни службеници. Уставниот суд
на РМ, на седница одржана на 31.10.2016 година, донесе решение да
се поведе постапка за оценување на уставноста на член 42, став 4 и
5 и член 91, став 3, од овој Закон. Ставовите 4 и 5 од членот 42 прет ста -
вуваат повреда на принципот на владеење на правото и не ја обезбе -
ду ва правната сигурност на граѓаните.

- 31.10.2016 година / Иницијатива за оценување на уставноста на
членот 144 од Законот за судска служба кој се однесува на обврс ките
за познавање на странски јазик и компјутерски програми за канцела-
риско работење. Според Уставниот суд тие не можат да бидат то вар на
судските службеници, а уште помалку да се предвидуваат казнени
мерки за оние кои во определен рок нема да достават докази за овие
обврски од Законот. 
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- 2017 година (октомври) / Синдикатот на УПОЗ и СИЕР изготви -
ја предлог за оценување на уставноста на членовите 2 и 7 за обврска та
за утврдување на критериуми за поставување на „нормиран учинок“
предвидена во Измените и дополнувањата на Законот за минимална
плата. Заедно со другите грански синдикати во ССМ поднесоа Иници -
јатива до Уставниот суд, а со Одлука (У. Бр. 133/2017-1) Уставниот суд
на РМ (на седницата од 18.4.2018 година) ги укина оспорени те члено -
ви за „нормираниот учинок“ („Службен весник на РМ“, бр. 85/18).

приЛог бр. 3: 

прегЛед на одрЖани синдикаЛни ШкоЛи 
на синдикатот на упоз
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ој датум и место
на одржување теми и предавачи на синдикалните школи

1. 4-6.7.1994 
- Охрид

- колективно договарање и колективни договори 
во рм / Проф. д-р Тито Беличанец

- современиот синдикализам / 
Д-р Лидија  Петковска Христова
- политичкиот плурализам во рм и синдикатот / 

Стојмир Михајловски
- синдикатите и политичките партии / 

Петар Гошев
- систем на колективни договори во ср германија;

партиите и синдикатот; организациски и 
структурни реформи на германскиот сојуз 
на синдикатите (дгБ) / Еберхард Бек

- колективно договарање во италија; 
организираност и меѓусебни односи на 
гранските синдикати и Централата во италија; 
односот меѓу партиите и синдикатот во италија /
Рино Фрегаи, CGIL – Тоскана

2. 27.5-1.6.1995
година - Струга

- работа на поверениците во синдикалните 
организации – подружници во ср германија и 
Холандија / Еберхард Бек и Лео Месман

- остварување на правото на штрајк во синдикалните
организации во ср германија и Холандија / 
Еберхард Бек и Лео Месман



166

ре
де

н
бр

ој датум и место
на одржување теми и предавачи на синдикалните школи

3. 15-17.9.1996 
година - Охрид

- синдикалното организирање во социјална 
правна држава и во државите во транзиција / 
д-р Димитар Каменов, КНСБ, Бугарија

- новата положба на вработените во управата во 
услови на транзиција и нивното синдикално 
организирање / проф. д-р Борче Давитковски / 
Правен факултет, Скопје 

- приватизација на синдикалниот имот и 
финансирање на синдикатите од стопанските 
и нестопанските дејности / Ева Лацка, 
MSZOSZ - Унгарија

- давање правна помош и заштита на правата од
работниот однос / Лилјана Јанкуловска, ССМ

4. 10-12.9.1997 
година - Отешево

- работа на поверениците во синдикалните 
организации – подружници; начинот на 
преговарање на работниците со работодавачите /
Јанис Бурос, Синдикат АДЕДИ, Солун, Грција

- функционирање на економско-социјалниот 
совет во земјите во транзиција; начинот на 
формирање на најниската цена на трудот / 
д-р Димитар Каменов, КНСБ, Бугарија

- давање правна помош и заштита на правата 
од работен однос / Лилјана Јанкуловска, ССМ

5. 14-17.9.1998 
година - Струга

- расправа по законот за работните односи и законот
за вработување / Стојан Трајанов, потсекретар 
во Министерството за труд и социјална политика

- наградување на државните службеници; закон 
за здруженија на граѓани и фондации / 
Проф. д-р Борче Давитковски 
– Правен факултет во Скопје

6. 14-17.9.1999 
година - Отешево

- осврт врз стратегијата за реформа на јавната 
во рм и на законските прописи кои ќе произлезат 
од неа / Проф. д-р Борче Давитковски 
– Правен факултет во Скопје

- правна заштита на работниците со осврт на 
законската регулатива / Теофил Томановиќ, судија 
во Апелациониот суд Скопје

- структурата на синдикалното движење и 
перспективите за соработка на синдикатите на 
Балканот / Јанис Бурос и Христос Церидис 
– Синдикат АДЕДИ – Солун, Грција
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7. 12-15.9.2000 го-
дина - Охрид

- основни претпоставки за социјалниот дијалог и
трипартизмот / Јуршит Рифат, потпретседател 
на Советот на ССМ

- трипартизмот во земјите од Централна и источна
европа / Лидија Петковска-Христова, Институт за
социолошки и политичко-правни истражувања

- примена на колективните договори во судската 
практика и измените на законот за работните 
односи/ Теофил Томановиќ, судија 
во Апелациониот суд Скопје

- деполитизација и департизација на јавната управа /
М-р Миодраг Лабовиќ 

8. 11-14.9.2001 
година - Крушево 

- избор и развивање на синдикален лидер / 
Проф. д-р Цветко Смилевски

- структурата на партиските програми и барањата
на синдикатот / Проф. д-р Цане Мојаноски

- синдикалниот претставник и неговото учество во 
донесувањето на одлуката за штрајк/ 
Драге Јованоски, дипл. правник, 
советник за правни прашања на СМЕР

9. 29.2-2.3.2002
година - Битола

- учество на синдикалниот претставник во заштитата
на правата преку поднесување приговор / 
Драге Јованоски, правен советник

- општествена позиција и стратегија на синдикатот /
Томе Георгиевски, поранешен потпретседател  на ССМ

- основни вештини на синдикалниот лидер – 
вклучување на членството во активностите / 
Роберт Пајковски – Американски центар за 
меѓународна работничка солидарност

10. 3-5.2002 
година - Струга

- колективните договори во законот за работните 
односи на рм / Проф. д-р Тодор Каламатиев, 
Правен факултет во Скопје

- практични аспекти на законот за државни 
службеници / М-р Ана Павловска – Данева, 
Правен факултет во Скопје

- приватизацијата во јавниот сектор / 
Проф. д-р Борче Давитковски – Правен факултет 
во Скопје и Ристо Речковски, помлад асистент

11. 20-22.2.2003 го-
дина - Крушево

- предизвици и можности на синдикалното 
лидерство / Доц. Д-р Константин Петковски

- реформите во регулативата од областа на трудот 
во рм и усогласување со регулативите на еу / 
Стојан Трајанов, државен советник во 
Министерството за труд и социјална политика

- етика на државните службеници / 
Билјана Николовска-Жагар, државен советник 
во Агенцијата за државни службеници
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12. 4-6.9.2003 
година - Струга

- реформи во јавната администрација / 
Проф. д-р Борче Давитковски – Правен факултет 
во Скопје

- разрешување на конфликтите и преговарањето 
како одлики на синдикалниот лидер /
Д-р Константин Петковски

- актуелни состојби и новиот концепт на плати 
во јавниот сектор / Милан Мановски – ССМ

13. 19-21.2. 2004 
година - Леуново

- технолошкиот вишок како правен основ 
за престанок на работниот однос / Проф. д-р Тодор
Каламатиев, Правен факултет во Скопје

- заштита на правата на државните службеници / 
Татјана Трендафилова – Поповска, директор на 
Агенцијата за државни службеници

- реформи во синдикатите и во сојузот на 
синдикатите на македонија / Јуршит Рифат, 
секретар на Советот на ССМ

14. 9-11.9.2004 
година - Струга

- политиката на светската организација на 
синдикатите од јавниот сектор (пси) и 
активностите за подмладување на членството /
Саша Вељковиќ - PSI

- етика на синдикалниот лидер и неговите 
карактеристики / Проф. д-р Константин Петковски

- постапка и начин за остварување на правата 
од работен однос на вработените во јавната 
администрација / Драге Јованоски - ССМ

15. 24-26.2.2005 
година - Леуново

- реформа на правосудниот систем во рм / 
Мери Младеновска - Ѓорѓиевска

- реформа на пенитенцијарниот систем во рм / 
Виктор Цветковски

- реформи на системот на локалната самоуправа / 
Аце Коцески

- предизвици во новиот закон за работните односи 
на рм / Проф. д-р Тодор Каламатиев, 
Правен факултет – Скопје

16. 15-17.9.2005 
-- Крушево

- новиот закон за работните односи низ призмата 
на синдикатот/ Драге Јованоски - ССМ

- статут на синдикатот на упоз – како да дојдеме 
до нови решенија за помоќен и поефикасен 
синдикат/ Пецо Грујовски – Синдикат на УПОЗ

- солидарниот фонд на синдикатот на упоз – 
право и начин на негово користење /Илија Смилев
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17. 23-25.2.2006 
година - Мав-

рово

- улогата на синдикалниот претставник во заштита 
на правата од работен однос / Драге Јованоски, 
раководител н Одделението за работни односи и 
правна заштита, ССМ 

- општите процеси на глобализација и новата 
улога на синдикатот / Проф. д-р Ристо Христов, 
Економски факултет, Скопје 

- реформа на пензискиот систем во рм / 
Доц. д-р Ана Павловска – Данева, 
доцент на Правниот факултет, Скопје

18. 22-24.2.2007 
година - Нов

Дојран 

- колективни работни спорови и нивно решавање / 
М-р Лазар Јовевски – Правен Факултет во Скопје

- Што е најважно во животот, а е поврзано 
со работното место / Борче Стојчевски, 
Македонско здружение за заштита при работа

- мобинг / Александар Илиќ 
– Меѓународна организација на трудот

19. 21-23.2.2008 
година - Струга

- проблемите на управувањето во јавниот сектор, 
трансформацијата и улогата на синдикатот 
во тие процеси / Проф. Д-р Мирко Трипуноски 

- распоредување и прераспоредување согласно 
законските прописи (законот за работните 
односи и законот за државни службеници) / 
М-р Лазар Јовевски, Правен факултет во Скопје

- остварување на надомест на штета 
во работен однос / Ангел Ристов

20. 19-21.2.2009 
година -Банско,

Струмица

- правото на правна заштита поради престанување 
на работниот однос и улогата на синдикатот / 
Проф. д-р Осман Кадриу / 
ФОН Универзитет – Скопје 

- статусот на државните и други службеници 
во Хрватска / М-р Борис Плеша, претседател на 
Синдикатот на државните, локалните службеници и 
намештеници на Република Хрватска 

- предлог измените на зро во делот на синдикалното
организирање и односот на синдикатот и 
политичките партии / М-р Лазар Јовевски, 
Правен факултет во Скопје 

21. 26-28.2.2010 
година - Охрид

- предлог-закон за јавните службеници; 
предлог-закон за здруженија и фондации / Проф.
д-р Борче Давитковски, Правен факултет – Скопје;

- предлог-закон за мобинг / Драге Јовановски, 
раководител на Секторот за работни односи и 
правната служба при ССМ 

- отказот како правен инструмент за престанок 
на работниот однос / Проф. Осман Кадриу. 
ФОН Универзитет – Скопје
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22. 25-27.2.2011 
година - Охрид

- иницијативата на ссм за воведување на повеќе 
услови за пензионирање во законот за пензиско 
инвалидско осигурување на рм / 
Лилјана Јанкуловска, ССМ

- осврт врз примената на законот за државни и 
јавни службеници / Проф. д-р Борче Давитковски, 
декан на Правниот факултет – Скопје;

- колективните договори во државниот сектор 
со посебен осврт на колективните договори кај 
работодавачот / м-р Лазар Јовевски, 
Правен факултет – Скопје 

23. 16-18.3.2012 
година - Охрид 

- реформите во јавната администрација – потреба 
или цел сама за себе / Иво Ивановски, 
министер за информатичко општество 
и јавна администрација 

- современо синдикално партнерство / 
Проф. д-р Константин Петковски, 
Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола

24. 22-24.2.2013 
година - Охрид 

- социјално партнерство и колективни договори за 
државните, правосудните и органите на локалната 
самоуправа / Проф. д-р Борче Давитковски и
м-р Лазар Јовевски, Правен факултет 
„Јустинијан Први“ – Скопје

25. 13-15.3.2014 
година - Банско,

Струмица

- законот за административни службеници и 
неговата примена / Проф. д-р Тања Каракамишева
– Јовановска, Правен факултет „Јустинијан Први” –
Скопје 

- законот за административни службеници и 
неговата примена / Проф. д-р Темелко Ристески – 
Правен факултет, „ФОН Универзитет”, Скопје

- ефикасно информирање во синдикалните 
организации и синдикатот“ / Проф. д-р Константин 
Петковски, Универзитет “Св. Климент Охридски“ – 
Битола 

- глобалните национални предизвици пред 
синдикалното движење во наредниот период / 
Проф. д-р Лазар Јовевски, Правен факултет 
„Јустинијан Први” – Скопје 

26. 26-28.2.2015 
година – Банско,

Струмица

- грански колективен договор за административните
службеници и другите вработени во државната 
управа / Проф. д-р Лазар Јовевски, 
Правен факултет „Јустинијан Први” – Скопје 

- грански колективен договор за правосудните 
органи и кпу и Впу; актуелни состојби во 
синдикалното движење во македонија и 
активностите на синдикатот на упоз 
за 2015 година; 
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27. 2-3.4.2016 
година - Охрид

- остварување на правата од работен однос /
Злате Стојановски, раководител на Државниот 
инспекторат за труд и Миле Стојановски, државен 
советник за политики од областа на прекршоците 
за работните односи и безбедност и здравје 
при работа

28. 2-3.4.2017 
година 

- Струмица

- правилна примена на институтите од сферата 
на работните односи / Злате Стојановски, 
раководител на Државниот инспекторат за труд и 
Миле Стојановски, државен советник за политики 
од областа на прекршоците за работните односи 
и безбедност и здравје при работа

29. 30.3-1.4.2018 
година - Охрид 

- утврдување на дисциплинска одговорност 
на административните, судските службеници и 
учеството на претставникот на синдикатот / 
Билјана Жагар - државен советник за нормативни 
и правни работи при Министерството 
за информатичко општество и администрација и 
Миланчо Успрцов, генерален секретар 
на Агенцијата за администрација

30. 5-7.4.2019 
година - Охрид

- унапредување на преговарачките процеси и 
потпишувањето на колективните договори /
претставници на: синдикатот на правосудството
на    србија, синдикатот на управата на 
република српска и синдикатот на државните 
службеници и другите вработениво органите 
на федерацијата на Босна и Херцеговина.

- измени на законот за административни службеници;
законот за вработените во јавниот сектор; 
предлог-закон за високо раководна служба / 
Трпе Деаноски – Генерален секретар 
на Синдикатот на УПОЗ

31. 3-4.10.2020 
година - Охрид 

- анализа на гранскиот колективен договор и 
посебните колективни договори на ниво 
на работодавач / Проф. д-р Лазар Јовевски, 
Правен факултет „Јустинијан Први” – Скопје; 
Билјана Жагар Николовска советник за 
административни работи при МИОА; 
Хилда Мешкова, судија во Граѓанскиот суд Скопје.



приЛог бр. 4: 

прегЛед на сеВкупни поБедниЦи 
на одрЖаните спортски игри и средБи 
на синдикатот на упоз
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ој датум и место 
на одржување

севкупни победници 
на спортските игри

1. 5-8.6.1995 година / Струга Синдикална организација при 
Државниот завод за геодетски работи

2. 2-5.6.1996 година / Охрид Синдикална организација 
при Фондот за ПИОМ

3. 2-4.6.1997 година / Струга Синдикална организација 
при Воена болница

4. 2-4.6.1998 година / Охрид Синдикална организација 
при Царинската управа на РМ

5. 4-6.5.1999 година / Струга Синдикална организација 
при Царинската управа на РМ

6. 2-4.6.2000 година / Струга Синдикална организација 
при Царинската управа на РМ

7. 7-10.6.2001 година / Струга Синдикална организација 
при Царинската управа на РМ

8. 6-9.5.2002 година / Струга Синдикална организација 
при Царинската управа на РМ

9. 5-8.6.2003 година / Струга Синдикална организација 
при Царинската управа на РМ 

10. 5-8.6.2004 година / Охрид Синдикална организација 
при Царинската управа на РМ

11. 2-5.6.2005 година / Охрид Синдикална организација 
при Фондот на ПИОМ

12. 3-6.6.2006 година / Охрид Синдикална организација 
при Царинската управа на РМ

13. 31.5-3.6.2007 година / Охрид Синдикална организација при 
Државниот завод за геодетски работи

14. 5-8.6.2008 година / Охрид Синдикална организација 
при Царинската управа на РМ

15. 4-7.6.2009 година / Струга Синдикална организација при 
Агенцијата за катастар и недвижности
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на одржување

севкупни победници 
на спортските игри

16. 3-6.6.2010 година / Струга Синдикална организација 
при Локалната самоуправа Карпош

17. 9-11.6.2011 година / Охрид Судовите 
од Апелационо подрачје Скопје

18. 7-10.6.2012 година / Охрид Судовите 
од Апелационо подрачје Скопје

19. 6-8.9.2013 година / Охрид Судовите 
од Апелационо подрачје Скопје

20. 4-7.6.2014 година / Охрид Синдикална организција 
при Управа за јавни приходи

21. 4-7.6.2015 година / Охрид Синдикална организација 
при Општина Карпош

22. 7-10.6.2016 година / Охрид Синдикална организација 
при Управата за јавни приходи

23. 8-11.6.2017 година / Охрид Синдикална организација 
при Управата за јавни приходи

24. 7-10.6.2018 година / Охрид Синдикална организација 
при Град Скопје

25. 6-9.6.2019 година / Охрид Синдикална организација 
при Управата за јавни приходи



приЛог бр. 5: 

поВеЛБа за соЛидарност на синдикатите 
и сите приЈатеЛи на раБотниЦите 
Во македониЈа
скопје, 30.4.2013 година

1. Повелбата за солидарност е изјаснување на заложбата на син-
дикатите во Македонија и пријателите на работните луѓе заеднички
да се спротивстават на негативните трендови на намалување и уки-
нување на постојните работнички права како во случајот на ограничу-
вањето на учеството на работниците/синдикатот во управувачките
одбори на фирмите/институциите, нарушување на работата и актив-
ностите на синдикалните организации, злоупотребата на договорите
за вработување на определено време, „усогласувањето“ на агендите
на одредени синдикати со истата од одредени политички партии а не
со агендата поврзана со потребите и барањата на работниците, огра -
ничувањата на изборот за наоѓање и остварувањето на правото за при -
стојна работа и др.

2. Потписниците на Повелбата за солидарност се крајно загриже -
ни од веќе подолго време забележливото, не само отсуство на грижа
за вработените, туку и еден вид отворено потценување на индивиду-
алниот интегритет и вредности на секој вработен . Притоа, не се рабо -
ти само за некаков прогон на одделни, непожелни личности, туку се-
вкупна атмосфера во однос на сите вработени како кон „граѓани од
втор ред” поради што доаѓа до намалување на квалитетот на рабо -
тата и услугите во сите сектори што претставува алармен тренд за
це лосна, системска деградација на сите и стопански и нестопански
области .

3. Потписниците на Повелбата се посебно алармирани од рас-
падот на правниот систем кој е предуслов за функционирање на кое
и да е демократско општество . Нехуманата политика спрема најголе -
миот број вработени и во јавниот и во приватниот сектор, преку реди -
ца крајно неосновани дисциплински постапки, кулминира во апсурд-
ни кривични постапки преку кои не се корумпира само системот на
правосудна постапка туку воопшто целиот правен систем на Репу бли -
ка Македонија . Негирањето на јасните правни норми според кои еден
работодавач (вклучувајќи ги работодавачите од приватниот и држав-
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ниот сектор) е должен да постапи не само што не наидува на пречка
кај македонските судови, туку токму обратното: судовите заста нуваат
на страна на таквото прекршување на правото и носат одлуки со кои
се ограничува уставното право на штрајк .

4. Се спротивставуваме на генералната практика со која се носат
законски или системски решенија во трудовото право зад грбот на
сите засегнати страни без вистинска консултација со оние на кои тие
промени се однесуваат. Така, ратификацијата на поважните и обврзу-
вачки конвенции на Меѓународната организација на трудот служат
само како параван.

5. Потписниците на Повелбата веруваат дека е неопходно и не-
избежно заедничката борба против влошувањето на условите за ра-
бота и ослабувањето на синдикатите да биде спроведена на начин
соодветен за секој поединечен случај, преку заеднички кампањи, пре -
дупредувачки, солидарни и други штрајкови, заеднички прес-конфе-
ренции и други форми на синдикални механизми кои се користат за
остварување на подобри работнички права.

6. Потписниците ќе реагираат на ситуациите каде работничките
права се намалуваат без разлика на секторот каде припаѓаат и во исто
време ќе го бараат најдобриот можен начин со кој што ќе можат да
ги решат проблемите на своите членови преку споредување и спрове -
дување на постојните колективни договори и воспоставување на ми-
нимални услови/барања што треба да бидат содржани во истите,
под несување судски претставки против правните лица кои дозволува -
ат да се извршува работа без постоење колективен договор или друга
легислатива, како и за други инстанци и за кои е потребна заедничка
акција се со цел да се врати достоинството на работниците во Маке -
до нија.

7. Координативно тело составено од потписниците на Повелбата
за солидарност ќе ја информира јавноста, институциите и сите синди -
кати во Македонија преку средствата за јавно информирање за да се
подигне свеста за горе наведените теми и да се добие максимална под -
дршка за активностите.

8. Потписниците Повелбата ја потпишуваат во предвечерието на
најголемиот празник на работниците од целиот свет Први мај – Меѓу -
народниот ден на трудот. Со тоа на симболичен начин сакаме да по -
ка жеме дека нашата борба е за, и во името на работниците и дека до
година нема да постои дилемата дали да празнуваме или треба да го
дигнеме гласот за поголеми права, плати, подобри услови за работа...
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Само така ќе го вратиме значењето на Први мај како празник на ра-
ботниците од целиот свет кои ги поврзува заемна солидарност и ќе
остане вечен непокор и симбол на трудот.

Текстот на Повелбата ќе биде доставен до сите други синдикати
и пријатели на работниците во Македонија кои имаат слични или срод -
ни цели и идеали и истите се добредојдени да се приклучат кон оваа
иницијатива.

потписници: 
Синдикат на работниците од управата, правосудните органи 
и здруженијата на граѓани (УПОЗ), 

Самостојниот синдикат на клиничките центри (ССКЦ), 

Самостојниот синдикат на новинарите 
и медиумските работници (ССНМ), 

Синдикатот на македонската дипломатска служба (СМДС) и 

Движењето за социјална правда „Ленка“.
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