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Врз основа на член 184 став 1 од Законот за работни односи и член 5 и член 27 од 

Статутот на Самостојниот Синдикат на вработените во универзитетските клиники, 

центри, клинички болници и други јавни здравствени установи во Република 

Македонија (во понатамошниот текст: Самостојниот синдикат), Советот на 

Самостојниот синдикат на својата седница одржана на ден 10.02.2017 година, ги 

донесе следните  

  

ОПШТИ   ПРАВИЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА СИНДИКАЛНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 

УСТАНОВИ ЧЛЕНКИ НА САМОСТОЈНИОТ СИНДИКАТ  

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Синдикална организација на вработените во јавна здравствена установа  

(во понатамошниот текст: ЈЗУ), како здружена членка на Самостојниот Синдикат на 

вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни 

здравствени установи во Република Македонија се основа и престанува, под услови и 

начин утврдени со овие Општи правила за основање и престанок на синдикални 

организации на вработените во јавните здравствени установи членки на Самостојниот 

синдикат (во понатамошниот текст: Правила).  

Вработените во јавните здравствени установи по свој слободен избор основаат 

синдикална организација и во неа се зачленуваат, под условите и на начинот 

пропишани во овие Правила.          

Член 2 

Синдикалната организација од член 1 на овие Правила, заради поврзување и 

остварување на интересите на своите членови на повисоко ниво, по основањето се 

здружува во Самостојниот Синдикат на вработените во универзитетските клиники, 

центри, клинички болници и други јавни здравствени установи во Република 

Македонија и како негова конститутивна членка делува како синдикална организација 

во ЈЗУ.          

Член 3 

Со овие Правила се уредуваат: основање  на синдикална организација; состав и 

начин на избор и разрешување на органите и телата на синдикалната организација; 

здружувањето на повисоко ниво; називот, седиште и амблем; подрачјето на делување; 

членување во синдикалната организација и престанок на членување; членарината и 

нејзината распределба во синдикалната организација, и друго.      
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Член 4 

Синдикалната организација од член 1 од овие Правила  е основен облик на 

организирање на вработените  во ЈЗУ основана по нивен слободен избор и кои се 

зачленети во неа според условите пропишани во овие Правила.            

Синдикалната организација од член 1 од овие Правила е самостојна, 

демократска и независна организација на вработените во ЈЗУ во која вработените, 

нејзини членови, доброволно се здружени заради нивното застапување, унапредување 

и заштита на нивните економски, социјални и други поединечни и колективни 

интереси.    

Член 5 

Синдикалната организација во ЈЗУ нема својство на правно лице.  

Синдикалната организација се запишува во регистерот на синдикатите, согласно 

законот преку Самостојниот синдикат, кој води евиденција на синдикалните 

организации, членки на Самостојниот синдикат.       

Активноста на синдикалната организација и на нејзиниот претставник не може 

да бидат ограничени со ниту еден акт на работодавачот, ако таа активност е во 

согласност со законот.      

 

ОСНОВАЊЕ  НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 6 

Иницијатива за основање на синдикална организација на ниво на ЈЗУ  можат да  

покренат најмалку 5 вработени  кај работодавачот.     

Вработените во ЈЗУ, кои сакаат да основаат синдикална организација се должни 

иницијативата за основање на синдикална организација да ја истакнат на огласна табла,  

најмалку 5 работни дена пред одржување на собирот на вработените заради нивно 

информирање. Во иницијативата се назначува времето и местото на одржување на 

собирот.   

 Врз основа на иницијативата од став 1 на овој член, вработените во ЈЗУ  

ги усвојуваат Правилата од член 1 и донесуваат Одлука за основање на синдикална 

организација на собир на вработените.            

            На собирот на кој се разгледува иницијативата за основање на синдикална 

организација се избира работно претседателство составено од најмалку 3 члена  

(претседател и 2 члена на работното претседателство - оверувачи на записникот) и   

Записничар.      

На собирот за основање на синдикална организација може да присуствува секој 

вработен во ЈЗУ кој сака да биде член на синдикалната организација, и кој го потпишал 
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списокот за присуство со што стекнува право на глас при донесување на одлука за 

основање.    

            Одлуката за основање на синдикална организација се смета за донесена ако за 

истата гласаат повеќе од половината од вкупниот број присутни на собирот, но не 

помалку од 5 од вкупниот број присутни на собирот . 

         По донесената одлука за основање на синдикална организација присутните на 

собирот по своја воља се зачленуваат во синдикалната организација и со потпишување 

во списокот на членови на синдикалната организација стануваат нејзини членови.       

На предлог на претседавачот или други присутни на собирот, членовите на 

синдикалната организација избираат претседател и други органи и тела на 

синдикалната организација, со просто мнозинство од вкупниот број  членови на 

синдикалната организација присутни на собирот.                            

По изборот на претседател и други органи и тела на синдикалната организација, 

членовите на синдикалната организација со гласање се изјаснуваат за здружување на 

синдикалната организација во Самостојниот Синдикат.      

Одлуката за здружување на синдикалната организација во Самостојниот 

Синдикат на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и 

други јавни здравствени установи во Република Македонија како негова конститутивна 

членка, се смета за донесена ако за истата гласаат повеќе од половината од вкупниот 

број членови на синдикалната организација присутни на собирот, но не помалку од 5.   

По донесената одлука за здружување на синдикалната организација во 

Самостојниот Синдикат, членовите на синдикалната организација потпишуваат 

пристапница (евидентен лист),  со која стануваат членови на Самостојниот Синдикат. 

На синдикалната организација, по основањето дополнително може да пристапат и 

други вработени, кои со потпишување пристапници стануваат нејзини членови и 

членови на Самостојниот синдикат.      

Пристапниците се унифицирани за сите членови на Самостојниот синдикат и се 

во 2 примерока. По еден примерок од потпишаните пристапници, претседателот на 

синдикалната организација доставува до Самостојниот синдикат и до работодавачот.         

Записникот од собирот, одлуката за основањето на синдикалната организација, 

одлуката за избор на претседател и други органи и тела на синдикалната организација 

и одлуката за здружување на синдикалната организација во Самостојниот Синдикат ги 

потпишуваат  избраниот претседател на синдикалната организација и записничарот.  

Составен дел на записникот од собирот за основање на синдикална организација 

е и списокот за присуство на вработените  на собирот за основање на синдикална 

организација.    

Списокот на членови на синдикалната организација од став 7 од овој член го 

потпишува претседателот на синдикалната организација по одржаниот собир за 

основање на синдикална организација.    
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Член 7 

 Актите од основачкиот собир на  синдикалната организација  се доставуваат до 

Самостојниот синдикат и тоа:       

1. Записник од собирот за основање, со список на вработени во ЈЗУ 

присутни на собирот,     

2. Одлука за основање на синдикална организација,    

3. Одлука за избор на претседател и други органи и тела,    

4.   Одлука за здружување на синдикалната организација во Самостојниот 

Синдикат,  

4. Потпишани пристапници (евидентни листови) од членовите на 

синдикалната организација,            

5. Список на членови на синдикалната организација потпишан од 

претседателот на синдикалната организација.      

Кон овие Акти до Самостојниот синдикат се доставува и:  

6.  Известување за основање на синдикална организација, членка на 

Самостојниот синдикат  

     

ОРГАНИ  И  ТЕЛА  НА  СИНДИКАЛНАТА  ОРГАНИЗАЦИЈА  

Член 8 

Органи и тела на синдикалната организација се:  

- Претседател, 

- Извршен одбор, и   

- Надзорен одбор 

Мандатот на органите на синдикалната организација трае 4 години од изборот, со 

право на повторен избор. 

Синдикална организација во која членуваат до 100 члена, покрај претседател може 

да избира  и  извршен одбор.       

Синдикална организација  во која  членуваат над 100 члена,  покрај  претседател 

може да избира извршен одбор и надзорен одбор на синдикалната организација.  
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНА  ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 9 

 Претседателот на синдикалната организација се избира од членовите на 

синдикалната организација, присутни на собирот, со мандат од 4 години, со право на 

повторен избор. 

 Претседателот на синдикалната организација, истовремено е претседател на 

извршниот одбор во синдикалните организации, во кои постои извршен одбор. 

 Претседателот на синдикалната организација е носител на синдикалната работа 

во ЈЗУ и се ангажира за унапредување и заштита  на економските, социјалните и 

културните интереси на членовите на синдикалната организација.      

Член 10 

Задачи на претседателот се:  

 -       ја претставува  синдикалната организација,     

-       ја насочува активноста на синдикалната организација,   

 -       подготвува програма за работа на синдикалната организација,      

-       подготвува извештај за работа на синдикалната организација,     

            -       припрема ставови за преговори со работоводниот орган на ЈЗУ,  

 -  ги извршува заклучоците и одлуките што ги донесува синдикалната 

организација, 

 -      се залага за унапредување и заштита на правата и интересите на членовите,   

-  преговара со раководните структури во ЈЗУ, и надвор од неа заради 

остварување и заштита на економските, социјалните и другите права и правата од 

работен однос,  

 -   ја координира работата во органите на синдикалната организација и е 

одговорен за утврдената политика и се грижи за спроведување на актите на 

синдикалната организација и актите на Самостојниот синдикат,  

 -    комуницира со претседателот и органите на Самостојниот синдикат и по 

потреба присуствува на седници на Советот на Самостојниот синдикат, на предлог на 

претседателот на самостојниот синдикат, на кој учествува во работата на Советот, без 

право на глас,  

 -      свикува  собир  на членовите на синдикалната организација и извршниот 

одбор,  

 -        претседател е на штрајкувачкиот одбор во случај на штрајк, 

 -        ги свикува и претседава со седниците на  извршниот одбор,  
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 -      потписник е на  подсметката на синдикалната организација  кај носителите 

на платниот промет,        

 -       постојано работи на зачленување на нови членови,  

           -    одговорен е за финасиското работење на синдикалната организација и 

располагање со средствата на синдикалната организација, согласно прописите за 

финансиско и материјално работење,    

 -       одговорен е за евиденција на членовите,  

-      врши и други работи во согласност со овие Правила, Статутот и Програмата 

на Самостојниот синдикат. 

-      во случај на привремена спреченост за вршење на должноста претседател 

на синдикалната организација, претседателот на синдикалната организација назначува 

преставник на синдикалната организација - в.д. претседател за време додека истиот е 

привремено е спречен,   

-   во случај на престанок на функцијата претседател на синдикалната 

организација од било кои причини, на предлог на извршниот одбор или Советот на 

Самостојниот синдикат, во рок од 30 дена од престанокот на функцијата претседател 

на синдикалната организација на собир избира нов претседател.       

  

ИЗВРШЕН ОДБОР 

Член 11 

 Извршниот одбор е извршно тело на синдикалната организација на ЈЗУ, и се 

избира на начин и постапка утврдени во член 6 од овие Правила, во согласност со член 

8  од овие Правила . 

Извршниот одбор се состои  од 3 до 7  члена,  со мандат  од 4 години, со право 

на повторен  избор.  

Член 12 

 Извршниот одбор ги извршува следните работи:  

 -   подготвува програма за работа на синдикалната организација, 

-   подготвува извештај за работа на синдикалната организација,  

-   припрема ставови за преговори со работоводниот орган на установата,  

 - ги извршува заклучоците и одлуките кои ги донесува синдикалната 

организација, 

 -   дава предлози и мислења за работата на претседателот,  

 -   подготвува и води активности за избори,  
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- во случај на престанок на функцијата претседател на синдикалната 

организација од било кои причини, извршниот одбор на синдикалната организација 

избира в.д. претседател на синдикалната организација до избор на нов претседател,      

- од средствата од синдикалната членарина доделува разни облици на 

синдикална солидарна помош, со одлука на извршниот одбор, и тоа за поединечни 

случаи во рамките на финансиските средства со кои располага синдикалната  

организација,           

 - врши други активности во интерес на членството уредени со Статутот на 

Самостојниот синдикат и другите општи акти.       

 

НАДЗОРЕН ОДБОР 

Член 13 

 Надзорниот одбор на синдикалната организација брои 3 членови.   

Членовите на надзорниот одбор не се членови на извршниот одбор. 

 Надзорниот одбор врши контрола на материјално-финансиското работење, во 

согласност со прописите за финансиско работење, пресметувањето на членарината и 

редовното уплатување на членарината во Самостојниот синдикат. 

 Надзорниот одбор најмалку еднаш годишно, а исто така по потреба врши 

вонреден преглед на материјално-финансиското работење на синдикалната 

организација и по потреба ја информира синдикалната организација, и  Самостојниот 

синдикат.    

 

ИЗБОР (РЕИЗБОР) НА ОРГАНИ И ТЕЛА НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

Член 14 

Синдикалната организација е должна најдоцна 30 дена пред истекот на 

мандатот на претседателот и другите органи и тела да спроведе постапка за избор 

(реизбор) на претседателот и на другите органи и тела на синдикалната организација.  

Доколку по истекот на мандатот на претседателот и другите органи и тела не се 

спроведе постапка за избор (реизбор) од став 1 на овој член, Советот на Самостојниот 

синдикат ќе покрене иницијатива за избор на нов претседател и други органи и тела, со 

избор на иницијативен одбор, од најмалку пет члена од редот на членови на 

Самостојниот синдикат и членови на синдикалната организација,  

Иницијативниот одбор од став 2 свикува собир на членовите на синдикалната 

организација, на кој ќе се избере претседател и органи и тела на синдикалната 

организација. Иницијативниот одбор е должeн иницијативата за основање на 

синдикална организација да ја истакнe на огласна табла,  најмалку 5 работни дена пред 

одржување на собирот на вработените заради нивно информирање. Во иницијативата 

се назначува времето и местото на одржување на собирот.   
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Советот на Самостојниот синдикат со одлуката за избор на иницијативен одбор 

ќе определи рок за спроведување на изборите во синдикалната организација на начин и 

во постапка утврдени со овие Правила.               

 

ЗДРУЖУВАЊЕ НА ПОВИСОКО НИВО     

Член 15 

Синдикалната организација во ЈЗУ се здружува во Самостојниот Синдикат, како 

негова конститутивна членка во која како синдикат, правата и интересите на нејзините 

членови се поврзуваат на повисоко ниво.     

Статутот и другите акти на Самостојниот Синдикат и одлуките што ги 

донесуваат неговите органи се применуваат и во синдикалната организација во ЈЗУ.    

 

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И АМБЛЕМ 

Член 16 

Називот на Синдикалната организација е: 

,,Синдикална организација на ЈЗУ _____________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

- Самостоен синдикат на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички 

болници и други јавни здравтсвени установи во Република Македонија.            

Член 17 

Седиштето на синдикалната организација на ЈЗУ е:  (адреса) ________________ 

___________________________________________________________________________  

Член 18 

Амблемот на синдикалната организација е амблемот на Самостојниот синдикат.         

Член 19 

Печатот и штембилот на синдикалната организација се со содржина: 

,,Синдикална организација на Самостојниот синдикат на вработените во 

универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени 

установи во Република Македонија во ЈЗУ _____________________________________, 

___________________________________, а во средина е  амблемот од член 18 на овие 

Правила.    
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ПОДРАЧЈЕ НА ДЕЛУВАЊЕ 

Член 20 

Подрачјето на делување на синдикалната организација е подрачје на кое                     

ЈЗУ остварува здравствена заштита.  

Со учество во активностите на Самостојниот синдикат и неговите органи 

подрачјето на делувањето на синдикалната организација се проширува на пошироко 

ниво во Република Македонија.     

 

ЧЛЕНУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНУВАЊЕТО 

Член 21 

Секој вработен во ЈЗУ по свој слободен избор може да се зачлени во 

синдикалната организација, под условите пропишани со овие Правила и Статутот на 

Самостојниот Синдикат.      

Член 22 

Зачленувањето е доброволно, поединечно и се врши со потпишување на 

пристапница (евидентен лист) чиј образец и содржина ја уредува Самостојниот 

синдикат, во два примерока.       

Пристапниците (евидентни листови) членот ги доставува до претседателот на 

синдикалната организација, кој истите ги доставува до сметководството на ЈЗУ и до 

Самостојниот синдикат.           

Член 23 

Синдикалната организација води евиденција на своите членови и за секоја 

промена во таа евиденција го известува Самостојниот синдикат заради усогласување 

на евиденцијата на членовите што ја води Самостојниот синдикат за сите здружени 

синдикални организации во него.      

Член 24 

Истапувањето од членство во синдикалната организација е доброволно.  

Истапувањето се врши со потпишување на изјава за истапување во два 

примерока, кои се доставуваат до претседателот на синдикалната организација, од кои 

претседателот на синдикалната организација по еден примерок доставува до 

сметководството на ЈЗУ и до Самостојниот синдикат.  

Со давањето на изјавата за истапување, членот кој истапува е должен да ја врати 

членската книшка на Самостојниот синдикат.            

Врз основа на изјавата за истапување и враќањето на членската книшка, по 

добиеното писмено известување од претседателот на синдикалната организација, се 

врши бришење од евиденцијата на синдикалната организација и од евиденцијата на 

Самостојниот синдикат.                
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Член 25 

Членот на синдикалната организација добива членска книшка која служи за 

докажување на членство во синдикалната организација и членство во Самостојниот 

синдикат.  

 

ЧЛЕНАРИНА 

Член 26 

Секој член на синдикалната организација е должен да плаќа членарина што ја 

утврдува надлежниот орган на Самостојниот синдикат, согласно Статутот на 

Самостојниот синдикат, како единствена за сите негови членови. 

Уплата на членарината се врши на жиро-сметката на Самостојниот синдикат.     

Член 27 

Советот на Самостојниот синдикат со одлука врши распределба на членарината. 

Делот од членарината, утврден во таа одлука што се отстапува на синдикалната 

организација, се уплатува на нејзината подсметка со која самостојно располага 

синдикалната организација.  

 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА     

Член 28 

Основните функции на синдикалната организација како синдикат заради кој 

вработените се зачленуваат во неа се: да ги застапува, претставува, унапредува и 

заштитува економските, социјалните и другите поединечни и колективни интереси на 

своите членови, согласно законот, колективен договор и Статутот на Самостојниот 

синдикат.    

Член 29 

Функциите од член 28 од овие Правила, синдикалната организација ги остварува: 

- со следење и разгледување на општествено-економската и социјалната 

положба на своите членови, 

- покренување иницијатива и предлагање решенија по барањата на вработените,   

- учествува непосредно или преку Самостојниот синдикат во давање на мислења 

по прописи, и учествува непосредно или преку Самостојниот синдикат во креирање и 

донесување на колективни договори и други акти со кои се уредуваат општествено- 

економската, материјалната и социјалната положба на членовите,     

- остварува и се залага за правната заштита на своите членови за правата од 

работен однос и други социјални права,   
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- предлага членови во органите и телата во Самостојниот синдикат и се 

информира за работата на тие органи,    

-     остварува право на штрајк и други видови на притисок за остварување на 

правата на вработените, ако тие неможат да се остварат спогодбено или на друг начин,  

-    особено се залага да ниеден нејзин член или преставник да не смее да биде 

ставен во неповолна положба поради членството во синдикатот и активностите во 

него, ако се во согласност со законот.     

Член 30 

Синдикална организација што е здружена во Самостојниот синдикат е основен 

облик на организирање на членовите  на Самостојниот синдикат. 

Во една јавна здравствена установа може да се формира само една синдикална 

организација, како членка на Самостојниот синдикат.                 

 

ВЗАЕМНИ ОДНОСИ, ПРАВА И ОБВРСКИ ВО ЗДРУЖУВАЊЕТО ВО 

САМОСТОЈНИОТ СИНДИКАТ 

Член 31 

Со здружувањето на синдикалната организација во Самостојниот синдикат, 

Статутот, Правилата и одлуките што ги донесуваат органите на Самостојниот синдикат 

се со важност и се применуваат во сите здружени синдикални организации, членки на 

Самостојниот Синдикат.           

Правилата и другите одлуки кои самостојно  ги донесуваат здружените 

синдикални организации треба да се во согласност со актите и одлуките на 

Самостојниот синдикат . 

Синдикалната организација со нејзиното зачленување во Самостојниот 

синдикат станува дел од неговото внатрешно организирање, а во правниот промет 

настапува преку Самостојниот синдикат, заедно и рамноправно со сите други 

здружени синдикални организации во него.        

Член 32 

Членови на здружените синдикални организации се рамноправни корисници на 

погодностите што ги дава Самостојниот синдикат, како синдикат на повисоко ниво, со 

статус на правно лице во поглед на користење на материјалните и финансиските 

средства, имотот на Самостојниот синдикат, користење на правната заштита и др.    

Член 33 

Синдикалната организација самостојно одлучува за начинот на нејзиното 

застапување кај работодавачот. 

Синдикалната организација  има право кај работодавачот да ги штити и 

промовира правата и интересите на членовите на синдикалната  организација. 
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Работодавачот е должен на синдикалната организација и на нејзините 

претставници да им овозможи навремено и успешно остварување на правата, како и 

пристап до податоците за остварување на тие права, согласно Законот за работните 

односи.    

Член 34 

Со цел застапувањето на синдикалната организација да биде на повисоко ниво, 

поквалитетно, поединствено и поефикасно, синдикалната организација покрај на 

нејзиниот претседател, правото на претставување во заштита на правата и интересите 

на вработените во ЈЗУ, може да ги пренесе на овластениот претставник на 

Самостојниот Синдикат, за што се информира и работодавачот на ЈЗУ.                

Член 35 

Синдикалниот преставник во остварување на својата функција е заштитен на 

начин утврден во Законот за работните односи.  

 

ПРАВА И ОБВРСКИ ЗА ВРЕМЕ НА ШТРАЈКОТ     

Член 36 

Синдикалната организација има право да го повика членството на штрајк и да го 

поведе со цел за заштита на економските и социјалните права на своите членови од 

работен однос, под услови и на начин утврдени со законот и Статутот на Самостојниот 

синдикат.             

Пред повикување и донесување на одлука за поведување на штрајк, 

синдикалната организација е должна да го извести Советот на Самостојниот синдикат 

за својата намера.         

Советот на Самостојниот синдикат е должен да го разгледа известувањето за 

намерата за организирање штрајк на синдикалната организација и да донесе одлука 

дали ќе го подржи штрајкот на синдикалната организација и дали ќе учествува во него.                            

 

ИСТАПУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

 Член 37      

Синдикалната организација самостојно донесува одлука за истапување од 

Самостојниот синдикат или за престанок на своето дејствување.    

Одлука за истапување, односно за престанок на дејствување може да донесе 

синдикалната организација на собир на членовите на синдикалната организација, врз 

основа на иницијатива за истапување потпишана од најмалку 5 члена на синдикалната 

организација.  
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Одлука за истапување на синдикална организација од членство во Самостојниот 

синдикат се донесува на собир на членовите на синдикалната организација, со 

мнозинство на гласови од вкупниот број на  членови  на синдикалната организација.     

Записникот од собирот на членовите на синдикалната организација и одлуката 

за истапување со списокот на присутни се доставува до Самостојниот синдикат во рок 

од осум дена од денот  на одржување на собирот.  

Одлука за истапување од Самостојниот синдикат, односно престанок на 

дејствување  на синдикална организација се смета за донесена ако истата е донесена 

согласно став 3 од овој член, односно ако списокот на потпишани присутни членови 

кои гласале за истапувањето е поголем од вкупниот број членови на синдикалната 

организација.    

Пред доставување на одлуката за истапување од Самостојниот синдикат, 

синдикалната организација е должна да ги измири сите финансиски обврски спрема 

Самостојниот синдикат, согласно Статутот на Самостојниот синдикат и овие Правила.  

Самостојниот синдикат ќе ја избрише синдикалната организација од својата 

евиденција под услов истата да е донесена на начин и во постапка утврдена со овој 

член.                       

Одлуката за истапување, односно за престанок на дејствување, Самостојниот 

синдикат ја доставува до министерството надлежно за работите од областа на трудот, 

заради евиденција на истата и запишување на настанатата промена во регистарот на 

синдикатите и во Централниот регистар на Република Македонија.            

Член 38 

Овие Правила ги донесува Советот на Самостојниот синдикат со Одлука на 

Советот на Самостојниот синдикат и важат и се применуваат на членки здружени во 

Самостојниот синдикат.  

 

         Датум и место  

Скопје, 10.02.2017 година  

 

 

                                         Претседател на Советот на Самостојниот Синдикат   

                     на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и   

                                   други јавни здравствени установи во Република Македонија   

                                                                            
               _________________________________________________  

                                            д-р Горан Беговиќ  


