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И З В Е Ш Т А Ј 

 
 

На 21 мај 2015 година во хотел Инекс Парк Горица, Охрид се одржа XIX 
Конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ). 

На Конгресот присуствуваа 98 делегати од 17 гранкови синдикати, 
здружени во ССМ, голем број гости, соработници и социјални партнери од земјата 
регионот и Европската конфедерација на синдикати (ЕКС).  

Претседателот д-р Живко Митревски, како единствен кандидат на овој 
конгрес ја доби поддршка од сите 98 делегати присутни на конгресот, со што 
беше едногласно избран за претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија 
(ССМ) во наредниот мандатен период. 

Воедно на конгресот беа усвоени Програмата за дејствување на ССМ во 
периодот 2015-2020, како и Резолуција за заедничко дејствување, акционо 
единство и јакнење на позицијата на ССМ во општеството. 
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ИЗЛАГАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ, Д-Р ЖИВКО МИТРЕВСКИ 

 
 

Почитувани делегати и гости на 19 конгрес на ССМ, 
Добредојдовте на овој Конгрес и дозволете најнапред да ве поздравам и да 

ви се заблагодарам за вашето присуство. 
Конгресот претставува можност уште еднаш да ги сумираме резултатите 

од претходниот петгодишен период, да ги анализираме нашите активности, но и 
да ја утврдиме нашата идна стратегија и програмски определби. 

Кога зборуваме за ССМ, факт е дека денес ССМ е најзначајната и 
најголемата движечка синдикална сила легитимирана како во нашата држава, 
така во Европа и во светот, двигател на синдикалното движење, демократска, 
независна и самостојна организација на работниците здружени во синдикатите – 
членки на ССМ, а токму таа движечка сила ја сочинувате вие денес почитувани 
делегати. Со вашето присуство и на овој Конгрес ја градиме заеднички нашата 
синдикална моќ, нашето единство кое мора да е присутно насекаде и 
препознатливо. Вие сте тие кои заедно со нашите колеги од базата заедно ја 
креираме таа синдикална моќ, заедно го креираме единството, довербата меѓу 
нас, меѓу членството и социјалните партнери. 

Дозволете ми почитувани делегати накратко да ги споменам нашите 
позначајни активности од кои некои имаат историски карактер. 

ССМ во услови на најголема светска економска, финансиска и должничка 
криза покажа и докажа дека во своето дејствување стана синоним за 
синдикалното движење во РМ, бескомпромисен борец за работнички права, 
организација која испорачува конкретни резултати, организација која ја напушти 
често присутната синдикална демагогија и вербален популизам кој не нудеше 
резултати, а дејствуваше само со памфлети. Само со испорачани резултати ја 



обезбедуваме нашата позиција, активно ангажирајќи се во претставувањето и 
бранењето на правата на работниците залагајќи се за имплементирање и 
почитување на меѓународните трудови стандарди и придонесувајќи за 
подобрување на животниот стандард на вработените и граѓаните во РМ. 

Периодот кој остана зад нас никогаш не бил потежок за синдикатите и 
ССМ. Притисокот на глобализацијата на капиталот, неолибералниот 
капитализам, светската криза, високата стапка на невработеност, нискиот 
животен стандард, ниските плати, катастрофалната финансиска состојба на 
самата организација на ССМ, притисокот врз работното законодавство, 
пензискиот стаж, трудовите стандарди, борбата за зачувување на работните 
места беа сериозни предизвици да се справиме со сето ова. 

Почитувани делегати во такви моменти да се води организацијата, да се 
справите со сето ова за некој беше невозможна мисија. Но, постои стара поговорка 
„на мака се покажуваат јунаците“. А синдикатите по правило точно постојат и се 
организирани да се справат со маките на работниците, со маките на 
обесправените, со маките на експлоатираните. Токму заради ова заедно со 
синдикатите здружени во ССМ отворивме широк фронт да се справиме со сите 
горенаведени проблеми и предизвици, да се извлечеме од широко зафатената 
летаргија и заедно со нашите социјални партнери,  работодавачите и Владата да 
направиме историски чекори во делот на креирањето на социјалниот дијалог, 
работното законодавство, донесувањето на неколку историски закони. Не 
случајно во оваа смисла превентивно како ретко каде излеговме со пакет 
антикризни мерки  уште во 2010 година и го испративме до Владата. Тоа беше 
нашата Платформа, нашата стратегија и изворот на идеи за донесувањето на 
историските закони, на мерките за вработување, на подобрувањето на социјално- 
економската положба на поттикнувањето на вработувањето и сл. Токму  поради 
ова ги отфрламе сите шпекулации на тема дека овие мерки ги донесе само 
Владата, напротив истите се резултат на наши  предлози на заеднички разговори, 
анализи, па и на компромиси заедно со Владата и работодавачите. 

Во 2010 година наследивме недефиниран социјален дијалог, 
нефункционирање на Економско социјалниот совет, нефункционирање на 
локални совети, а воопшто не постоеше и институционален основ за 
партиципација и учество на ССМ при донесувањето на клучни закони и мерки. За 
жал ССМ тогаш го имаше изгубено и репрезентативниот карактер во јавниот 
сектор. Социјалниот дијалог е нераскинливиот дел од синдикалната борба тој е 
неопходен инструмент за градење на социјалниот консензус пат за стекнување на 
меѓусебна доверба за  хармонизација на општествено- економските процеси. 
Токму затоа на нови основи со социјалните партнери го креиравме новиот 
Економско социјален совет со потпишување на Спогодбата за негово основање  од 
25 август 2010 година. Но, ССМ овде не застана. Во интерес  на креирање нови 
економско- социјални политики, креирање нови работни места за младите луѓе, 
усогласување на потребите на пазарот на трудот, потребите за преквалификација 
и доквалификација на работниците на локално ниво, ССМ организираше 
кампања, па и преку кампањата за Први мај 2013 и во содејство со УСАИД беа 
формирани нови 9 локални совети во поголемите градови во РМ и за прв пат во 
историјата и во град Скопје. 

Работното законодавство во секоја држава, па и во РМ покрај останатото е 
столб во утврдувањето на работничките права, па и од таму ССМ отвори широк 
фронт и лепеза на нови предлози и измени кои го запреа трендот на  намалување 



на работничките права. Некои самонаречени аналитичари и експерти упатуваа 
критики за степенот на  работничките права, но добро е тие уште еднаш да ги 
чујат овие факти и добро да ги запаметат дека измените во тие закони  
обезбедија повисоки права, имплементирање на над 16 европски директиви и 
ратификација на 8 нови конвенции на МОТ. Од 2010 година – 2015 година во ЗРО 
направени се повеќе измени од кои ќе споменам неколку. Надоместокот за 
суспензија од 30% зголемен е на 50%; воведени се обврските за информирање и 
консултирање и учество на работниците; укинати се одредбите на непрецизното 
дефинирање на поимот работно време, регулирана  е ноќната работа, изменет е 
составот на Комисијата за репрезентативност и синдикатите и работодавачите 
влегуваат во паритетен состав, во случај на повреда при работа поради 
необезбедени мерки работодавачот го исплаќа надоместокот на плата и по 
истекот на 30 дена, воведени се одредби по основ на заштита од секаков вид на 
дискриминација по однос на бременост, раѓање и родителство, а за прв пат е 
дефиниран овој однос, за пристапот при вработување, условите за работа, 
договорот за вработување неговото откажување, условите за работа. 

Во 2012 година во Законот за ПИОМ со Измените и дополнувањата им се 
овозможи правото на намалување на старосната граница за стекнување на 
старосна пензија на рударите во подземниот коп, се овозможи исто членување на 
претставник на Синдикатот во Управен одбор во Фондот на ПИОМ, на 
иницијатива на Синдикатот на СИЕР изменет е и Правилникот за утврдување на 
работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење за што 
со претседателот на СИЕР на ССМ и министерот за труд на 25.03.2012 година беше 
одржана и посебна Прес конференција. На овој начин конкретно е потпомогнато 
зголемувањето на бројот на работните места со бенифициран стаж. Во овој 
контекст на 12.02.2012 година постигнат е договор меѓу Министерството за 
одбрана и Синдикатот за одбрана и безбедност според кој старосната граница на 
Службата за професионални војници се поместува од 38 на 45 години.  

Со цел да се елиминира злоупотребата на спогодбените откази и бланко 
изјавите со Измените на ЗРО во 2013 година предвидено е работникот своерачно 
да ги напише потребните податоци, во овој период зголемени се мандатните 
казни за непријавените работници, предвидено е затворање на претпријатието 
доколку се затекнат 3 или повеќе работници, а предвидено е во такви случаи и 
исплата на 70% од платата, како и придонеси од плата за сите работници. Со овие 
измени се регулира работно- правниот статус на сезонските работници, се 
доуредуваат јавните огласи за вработување, за прв пат се воведува задолжително 
претходно известување до државен инспекторат при воведување на 
прекувремена работа и работа во празник, електронска евиденција и сл. За 
разлика од задолжителното зголемување  на пензиската граница во РМ како 
резултат на преговори со Синдикатот и работодавачите со измените на ЗРО од 
2014 година му се овозможува на работникот со писмена изјава доброволно да 
побара продолжување на договорот за вработување и по навршени 64 години и 
тоа до 67 за мажи, односно 65 за жени. Во измените за прв пат се предвидува за 
прекувремената работа компаниите да направат и сертифицирана електронска 
евиденција со цел да се спречат злоупотреби. Со цел елиминирање на 
непријавената работа и сивата економија се воведува обврска за исплата на 
придонесите за задолжително социјално осигурување. Во согласност со 
Кампањата за Први мај 2014 година направени се Измени во Законот за БЗР каде 
се промовира проевропска позиција на претседателот на синдикалната 



организација каде не само што не може да се спроведе без негова инволвираност 
и изјавата за безбедност, не може да се состави ни записник од трудова 
инспекција без негово присуство, истиот мора да биде информиран и 
консултиран за сите прашања по однос на БЗР и што е најсуштински може да 
врши контрола најмалку 2 пати годишно на сите работни места. Со цел да се 
сузбие неформалната економија и да се овозможи вклучување во системот на 
социјално и пензиско осигурување и заштита на работниците, донесен е и 
Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. 

Во контекст на справувањето со невработеноста, сведоци сме на најновите 
мерки и донесувањето на Законот за трансформација во редовен работен однос 
на неопределено работно време за лицата ангажирани со договор за 
волонтирање, договор на дело, авторски договор. 

Почитувани колешки и колеги, драги делегати, деновиве сведоци сме и 
учесници преку Економско социјалниот совет и предлози на владата да влезат во 
процедура, Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на 
придонеси од задолжително социјално осигурување и Законот за именување и 
дополнување на Законот за ПИО. Со овие закони, но и со претходно спомнатите 
им се овозможува олеснување на самите претпријатија да работат во 
порелаксирана бизнис клима, но се решаваат и историски, децениски проблеми 
на повозрасни категории на работници, над 50, 58 години, на стечајните 
работници на кои им се овозможува не само вработување туку и можност за 
докуп на стаж по повластени стапки. 

Почитувани делегати, колешки и колеги, тоа се тие конкретни чекори, 
конкретни резултати кои се јасна порака како се работи, како со силата на 
аргументите, со силата на меѓусебно почитување и разбирање се решаваат 
конкретни проблеми на илјадници работници. Тоа се чекори кои одеа кон 
заштита на работниот однос, чекори кои одеа кон зголемување на работните 
места, а не кон отпуштање, чекори кон релаксиран однос кон реформите во 
работното законодавство и кон пензискиот стаж. Тоа е и конкретен одговор на 
често поставуваните прашања на критичарите од типот на т.н. експерти и 
самонаречени аналитичари. 

Минималната плата од која се живее и социјалната заштита се темели на 
концептот на пристојна работа и достоинство на трудот. Тоа се фундаментални 
концепти за намалување на сиромаштијата и нееднаквоста. Тоа беше и основа 
токму заради ова ССМ да отпочне и иницијатива за донесување на Законот за 
минимална плата преку Првомајската кампања од 2011 година до склучување на 
договорот за минимална плата  од 1.10.2011 година заедно со претставниците на 
синдикатите, Владата и организациите на работодавачите. Без сомнение ова 
беше чекор кој ќе го цени историјата ако се има во предвид дека бенефит имаа 
над 65 илјади работници кои со донесувањето на Законот во 2012 година наместо 
плата од 4.500 до 5.500 денари примија плата во висина од 8.500 денари, за да во 
2014 година таа изнесува 8.800 денари со зголемување од 9,32% во однос на 
претходната година во март 2015 година, 9.590  или зголемување за 8,98%, а во 
март 2016 година 10.080 денари или зголемување од сегашното за 25,22%. Овој 
Закон овозможи законска основа, социјална сигурност бенефит за тие оние 80 
илјади работници кои со децении примаа плата под 10.000 денари. И ова е 
одговор и конкретен резултат на сите оние кои имаа сомневање во исправноста 
на стратегиите на ССМ со конкретни чекори и кампањи да се доаѓа до конкретни 
резултати. 



Во овој контекст важно е да го напоменеме и донесувањето и измените и 
дополнувањата на Законот за мирно решавање на работни спорови и Законот за 
европски работнички совети. 

Меѓународните стандарди на трудот ги зајакнавме и со нови 
ратификувани конвенции на МОТ и практично покажавме дека и во услови на 
криза можно е да доаѓа и до унапредување на работничките права и на тие 
стандарди како предуслов за социјален консензуз, релаксирана бизнис клима и 
основа за реален инвестициски ангажман. 

Почитувани делегати, светот, а и нашата држава се соочува со 
нееднаквоста, нееднаквоста расте, таа како макроекономско прашање не може да 
се реши без алатките за дистрибуција, минимална плата, колективното 
преговарање и социјалната заштита како дел од структурните реформи, но и како 
дел на механизмите кои треба да ги користат синдикатите. Токму затоа, 
колективното преговарање и договарање беше и ќе остане на врвот на агендата 
на ССМ и синдикатите. Тоа е основа за институционализирање и легитимирање 
на синдикатите и социјалните партнери, основа за социјалниот дијалог и за 
работно правната положба на работниците, како и за подобрување на социјално 
економската положба. ССМ како репрезентативен сојуз потписник е на ОКД за 
приватен и јавен сектор. Во овој контекст го потпишавме ОКД за приватниот 
сектор од областа на стопанството на 16.11.2012 со ОРМ и во мај 2014 во кој преку 
аргументиран дијалог со работодавачите го обезбедивме правото на регрес за 
годишен одмор. Значењето на овој чин е уште поголемо ако се има во предвид 
дека овој резултат е реализиран во услови на криза но и е конкретен чекор за 
подобрување на стандардот на работниците и справување со кризата. Во овој 
меѓуконгресен период значајно е да се напомене иако е видно и од извештајот 
дека многу синдикати потпишаа КД, некои и за прв пат во одредени дејности, а 
други преку допрецизирањето на Законот за минимална плата успеаја да ги 
зголемат коефициентите и платите и за 30%. 

Борбата за колективно преговарање и склучување на КД мора и натаму да е 
бескомпромисна за синдикатите мора да ја зголемиме нивната покриеност и 
густина, особено во новоформираните претпријатија и во индустриските зони. 
Заедно со социјалните партнери и владата и работодавачите мора да го 
поттикнуваме овој процес, мора да градиме нови модели соодветни на новото 
време, но и да го отвориме прашањето, „за сите членови на синдикатот да 
обезбедиме регрес за годишен одмор. За сите членови на синдикат дополнителни 
додатоци и надоместоци“. Мислам дека е дојдено време кога во колективните 
договори мора да направиме диференцијација за оние кои се членови на 
синдикат и оние кои од разни причини не се, а ги користат бенефитите кои ги 
испорачува синдикатот. Во овој контекст гранските синдикати за членовите на 
синдикатите мора да го регулираат исто така ова право во соодветните 
колективни договори. 

Почитувани делегати, сите овие активности и испорачани резултати не 
можеа а да не бидат забележани од меѓународната светска и европска синдикална 
заедница. Често пати, со нашите активности бевме и пример за добро 
организирана синдикална централа на здружени синдикати со јасна стратегија, 
цели и начин на работа. Тоа беше и причината да ги исполниме историските 
стремежи на македонските работници и синдикати и да станеме членови на 
Светската конфедерација на синдикати (ITUC) и Европската конфедерација на 
синдикати (ETUC). Така во 2011 година станавме придружна членка на ИТУЦ, а во 



2013 и полноправна членка. Конечно на 10.32015 година се придруживме и на 
европското синдикално семејство каде што во Брисел Извршниот комитет на ЕКС 
ја донесе оваа историска одлука за полноправен прием на ССМ. Приемот во 
нашите  братски синдикални семејства ни овозможува појака интеграција  во 
креирањето на социјално-економските политики на макро план, нормативна и 
институционална поддршка за подобрување на социјално-економската положба 
и на работничките права. Овие причини се потврда на лидерството во 
синдикатите, во ССМ, но и потврда на сите вас кои ќе останат запишани во 
синдикалната историја кои го овозможивте ова светско и европско  
легитимирање на ССМ.    

Често пати некои структури кои не полагаа одговорност, ниту пак имаа 
обврска кон никого ниту некого застапуваа не критикуваа за кампањите за Први 
Мај. Од претходно реализираното и по секоја успешно завршена кампања со 
донесување на тие историски закони практично, со резултати ја потврдивме таа 
стратегија дека е успешна и носи практични решенија. Некој од критичарите кажа 
дека ако не се излегува за мај тоа е како за верски празник да не се оди во црква 
или џамија. Нашиот одговор е јасен, верник не се станува и покажува за еден ден, 
верник се покажува и докажува секој ден, синдикалецот е синдикалец за цела 
година, а не само за мај.  

Почитувани делегати, на овој конгрес мора да бидеме и објективни и 
самокритични. Кога се работи во синдикат мора да признаеме дека се бара од 
секого и подобро и повеќе. Сигурно е дека во некои моменти можевме и подобро 
и повеќе, но постоењето на светската криза, често пати во одредени моменти 
отсуството на солидарност, заедништво и меѓусебна доверба, желбата за 
поголема самостојност и автономност, не лимитираше во остварувањето на 
подобри резултати. 

Токму затоа мора натаму макотрпно да работиме на градење на 
заедништвото, на тимското работење, на единството, на јакнење на заедничката 
синергија, јакнење на принципите на демократичност, отвореност и 
транспарентност. Во изминатиот период ССМ ја спасивме од финансиски банкрот, 
ги вративме сите долгови, за прв пат во историјата на ССМ по добивањето на 
независноста на РМ не бележиме негативни завршни сметки. Меѓутоа 
намалувањето на синдикалната членарина, непочитувањето на одлуките за 
финансирање, финансиската недисциплина, во идниот период може да го доведе 
во прашање финансирањето во ССМ. Поради тоа мораме да отвориме широка, 
отворена, искрена расправа за начинот на финансирање, за постоечката 
територијална инфраструктура, за кадровското екипирање. Во идниот период 
мораме да носиме храбри одлуки за менаџирање со просторот, мораме да бараме 
алтернативни извори на финансирање, да реализираме дополнителни образовни 
услуги, едукативни концепти, мораме да носиме стратешки одлуки, во врска со 
членарината истата да добие третман на гордост и синдикална припадност, а не 
обврска.   

Драги колешки и колеги, денес живееме во глобален свет, свет кој не 
признава граници, бара сплотување на меѓусебни интереси, посебно на 
синдикатите. Тоа беше и основата во интерес на заедничката соработка меѓу 
синдикатите во РМ да го потпишеме и Меморандумот за соработка со КСС и 
УНАСМ на 22.02.2011 година. Во интерес на заедничката регионална соработка 
синдикатите од блиското опкружување во април 2011 година во Љубљана  
формиран е регионалниот синдикален совет „Солидарност“. Задоволство ми е да 



ве информирам дека оваа година ние сме претседавачи со овој форум. 
Меѓународната соработка во изминатиот период беше одбележана и со 
членувањето во ИТУЦ-ПЕРК, а имавме и голем дел на средби со ММФ, Светка 
банка, претставници на МОТ, соработка со регионалната канцеларија на МОТ, 
претставници на европски синдикати, со Канцеларијата на фондацијата 
„Фридрих Еберт“, а исто така потпишавме и Меморандум за соработка со Сојузот 
на здруженија на пензионери на Македонија, со Македонското здружение за 
заштита при работа, со комисијата за заштита од дискриминација, со 
меѓународниот Славјански универзитет „Гаврило Романовиќ Державин“. 

Од исклучително значење што во овој меѓуконгресен период ја 
воспоставивме практиката  на имплементација на концептот на пристојна работа 
во два наврати кога заедно со МТСП и претставници на МОТ го потпишавме 
Меморандумот за разбирање за имплементација на националната програма за 
пристојна работа од кој најнов е за 2015-2018 година. 

Почитувани колешки и колеги, во изминатиот период посебно се 
фокусиравме на јакнење на капацитетот на секциите на жени и млади. Тоа мора 
да биде трајна определба, во тие ресурси мора да ја гледаме нашата заложба за 
перспективен синдикален раст. Во овој контекст мора да ја јакнеме таа 
инфраструктура, мора да работиме на концепт на посебна едукација за овие 
категории и од нив да ги црпеме потенцијалните лидерски капацитети и кај 
жените и кај младите. Се разбира таа порака мора да ги содржи принципите за 
борба против се поприсутната нееднаквост во платите и позициите на овие 
работници кои не беа типични кај нас. 

Во идниот период ќе афирмираме нов концепт на едукација чија основа ќе 
биде Центарот за обука и едукација, односно синдикалниот институт кој ќе 
обезбедува не само класична синдикална едукација , туку и реализација на 
концептот за образование на возрасни, делење на сертификати за БЗР, лиценци, 
преквалификација и доквалификација, обезбедување и сместувачки капацитети 
за синдикалното членство преку систем на ваучери, обезбедување на 
конференциски и семинарски аранжмани и сл. Секако неодминливо ќе биде и 
подобрувањето и модернизирањето на информирањето вклучувајќи и нови пи- 
ар стратегии и преку средства за информирање, вклучувајќи и чекори за 
формирање на самостојно телевизиско емитување. 

Во интерес на остварување на нашите синдикални определби и цели 
покрај остварувањето на правната заштита која во изминатиот период покажа 
исклучителни резултати со реализирани над 11.109 правни постапки  и над 
13.296 обраќања. Се разбира, доколку отсуствува слухот за остварување на 
работничките права ќе организираме акции за изразување на незадоволството 
преку протести и штрајкови. 

Почитувани делегати, овој конгрес покрај присутните економски проблеми 
и кризи го реализираме и во специфична политичка криза, па оттаму во интерес 
на обезбедување на мир и спокоен живот на работниците и граѓаните, и во 
интерес на обезбедување на социјалната правда, натамошни услови за 
вработувања, социјална инклузија, еднаквост, рамноправност, солидарност, 
политичка, верска, национална толеранција, економски раст и раст на 
работничките права, бараме што побрзо разрешување на сите економски, 
социјални и политички кризи од надлежните чинители во општеството. 

Како претставници на работниците во идниот период ќе бараме 
понатамошно подобрување на социјалната и материјалната положба на 



работниците и граѓаните во РМ, доследно почитување и примена на 
работничките права на сите нивоа, бараме елиминирање на опасноста од 
нееднаквост на работниците, елиминирање на разликите и третманот на 
работниците во приватниот и јавниот сектор. Бараме и анализа на законите кои 
предизвикуваат грижа и нерамноправен третман на работниците во приватниот 
сектор и државната администрација. Бараме натамошно унапредување на 
социјалниот дијалог и вклученост на синдикатите при подготовка на сите закони 
за работниците во приватниот и јавниот сектор, безбедни и здрави услови за 
работа. 

Во идниот период посебно ќе се фокусираме на: 
- Потпишување на колективни договори на сите нивоа, како во малите и 

средни претпријатија, така и во големите фирми, во приватниот сектор, 

како за работниците во приватен сектор, така и за вработените во јавниот 

сектор и администрацијата 

- Бараме обезбедување на сигурни работни места, обезбедување на траен 

работен однос, работен однос на неопределено работно време како 

предуслов за мирен и спокоен живот на работниците и нивните семејства 

- Бараме обезбедување на сигурни плати за сите работници, плати кои ќе 

обезбедат пристоен живот за работниците и нивните семејства. Во оваа 

смисла ќе настојуваме да обезбедиме и имплементираме протокол за 

социјален напредок. 

 

Почитувани делегати, имајќи го предвид сето горе наведено убеден сум дека 

сите заедно во иднина ќе придонесеме ССМ да го изградиме како: 

- Модерно современа, демократска организација препознатлива по 

синдикалната солидарност, единство и одговорност; 

- Организација која постепено ќе работи на организирање и мобилизирање 

на ново членство, ќе ја редефинира политиката и ќе воведе нови методи и 

стратегии за ново зачленување; 

- Организација која ќе реализира процеси на внатрешно интегрирање, 

јакнење на сингеријата и тимската работа; 

- Организација која ќе обезбеди широка партиципација во донесувањето и 

креирањето на синдикалните одлуки, политики и цели; 

- Организација која преку заедничка утврдена и реализирана распределба 

на синдикалната членарина ќе биде финансиски независна и моќна да ги 

реализира своите програмски активности; 

- Организација која ќе биде интегратор и носител на соработката со другите 

национални синдикати; 

- Организација која ќе биде носител, промотор и поттикнувач за развој на 

социјалниот дијалог со социјалните партнери, Владата и организациите на 

работодавачите; 

- Организација која ќе обезбеди законска и нормативна подобра позиција на 

работничките права, ќе го организира и спроведува колективното 

преговарање и договарање, социјалниот дијалог и примената на 



меѓународните стратегии и стандарди на трудот и ќе промовира и 

поттикнува ратификации и конвенции и 

- Организација која ќе промовира меѓународна синдикална соработка и 

солидарност, ќе ги зајакне врските со Меѓународна конфедерација на 

синдикати (МКС), Пан- европскиот регионален комитет (ПЕРК), Европска 

конфедерација на синдикати (ЕКС), Меѓународната организација ан трудот 

(МОТ), Европските социјални партнери и други организации и институции. 

 

Затоа, драги делегати, колешки и колеги, синдикални браќа и сестри за да го 

изградиме ова мора да инвестираме во развојот на синдикалната моќ, затоа мора 

да градиме синдикат кој ќе биде достапен за секој член, синдикат препознатлив, 

отворен, бескомпромисен, кој ќе негува социјален дијалог, но и синдикални 

акции, синдикат кој ќе соработува не само со социјалните партнери, туку и со 

сите останати чинители, невладини организации, млади, студенти, волонтери, 

пензионери, синдикат кој ќе биде демократски определен, но и со борбен дух, 

единствен и солидарен. 

Затоа драги делегати, мора да зачленуваме ново членство, да обезбедиме да го 

збогатиме нашето синдикално семејство на здружените синдикати во ССМ.  

Затоа, драги колешки, колеги и гости уште еднаш ја упатувам пораката: 

 

ЗДРУЖИ СЕ, ОРГАНИЗИРАЈ СЕ, БОРИ СЕ ЗА СВОИТЕ ПРАВА 

Тоа е тој пат за подобар синдикат – за подобар ССМ 

Да живее ССМ! Да живее Република Македонија! 

 
Работно претседателство 



 
ПРОГРАМА ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2015-2020 
 

19 Конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и програмата за 
дејствување на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) во периодот од 2015 
до 2020 година ќе го продолжи курсот на проактивно и иновативно дејствување 
на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и 18-те здружени синдикати. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и во натамошниот период ќе 
го продолжи својот демократски принцип на дејствување почитувајќи ги 
основните начела на креирање методи и активности за градење на поправедно 
општество, реализирање на уставната и законска позиција на социјално-
економските интереси на работниците, нивните семејства и воопшто 
синдикатите во нашата држава. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)како рамноправен социјален 
партнер, со стратешки изградена позиција во претходниот период и натаму ќе 
продолжи да дава активен придонес во справување со економската финансиската 
и должничка криза , во обезбедувањето на одржливи работни места, во 
обезбедувањето на социјалната правда, во обезбедувањето на економско и 
социјално посправедливо општество и достоинство на трудот.  

Позицијата на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и натаму 
останува како водечка работничка сила, непартиска, недржавна и демократска 
интересна организација на работниците во Република Македонија. 
Своите насоки во идниот период, Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) ќе 
ги реализира согласно и со програмите на здружените синдикат, заеднички 
дејствувајќи како глобално синдикално движење на национално, европско и 
светско ниво. 
 

Активностите на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)ќе бидат 
фокусирани посебно во повеќе насоки: 

 
1. Борба за одржливи работни места и економски и социјален развој 

 
Последиците од кризата насекаде во светот директно ги атакуваа 

работничките места. Глобализацијата на капиталот и неолибералните политики 
претендираа да бидат директна закана. Од таму Сојузот на синдикатите на 
Македонија (ССМ)на врвот на својата агенда ќе ја има борбата против 
невработеност, зачувувањето на постоечките работни места и активна 
партиципација и реализација на политиките за вработување и создавање на нови 
работни места преку низа на активни политики и национални стратегии со 
посебен фокус на младите и ранливи социјални категории и лица со хендикеп. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)ќе активира низа форми и 
стратегии за заштита на работните места, за елиминирање на дискриминацијата 
на работниците вработени на определено работно време, со скратено работно 
време или привремени договори или нивна злоупотреба како и против 
злоупотребата на практикантската работа.  

 
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)ќе бара активни политики на 

пазарот на трудот, не само против невработеноста кај младите, обуки за истите 



туку и за постарите работници во однос на стареењето и глобализацијата,како и 
борба против социјалната исклученост. 

Во овој контекст Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)ќе 
воспоставува многу поблиски релации и размена на мислења со глобалното 
синдикално искуство следејќи ги насоките на Меѓународна конфедерација на 
синдикати (МКС) и Европска конфедерација на синдикати (ЕКС), ќе реализира 
кампањи против несигурноста на работните места, подобра распределба на 
приходите помеѓу работата и капиталот и зголемување на реалните плати. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) ќе започне да гради и 
промовира нови начини за заштита на категории на работници кои работат на 
нетипични работни места и само вработените преку членство во синдикатите, 
заштита на правата на работниците кои работат во агенциите за привремени 
работници и се повеќе и повеќе ќе го отвора и промовира заедно со социјалните 
партнери прашањето за зелени работни места во согласност со најновите 
практики за негово вклучување согласно агендата во Европското колективно 
договарање. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) интензивно ќе се вклучува во 
активности за правото на работа со полно работно време како и намалување на 
практиката на опција за определено работно време да е редовно присутно 
посебно во индустриските зони. Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) ќе 
биде редовно ангажиран за зачувување на правната рамка која ќе води кон 
затворање на родовата разлика во плати за поодделни категории во работните 
места. 

 
2. Борба за поголема еднаквост и социјална рамноправност 

 
Актуелната светска економска криза нужно наметна имплементација на низа 

нови приоди кон отворање на нови инвестиции кои синдикатите во 
натамошниот период мораат да ги следат и соодветно да одговараат како во 
контекст на подобрување на економската положба така и во однос на следењето 
на синдикалното организирање во нив. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и натаму ќе инсистира да се 
запази процесот на зголемување на висината на минималната плата која ќе го 
следи и концептот истата да обезбедува пристојно живеење. Тоа е концепт кој 
постојано мора да се надоградува и со концептот на реализација на концептот за 
пристојна работа и следење на стратешките документи на Програмата за 
пристојна работа потпишана од страна на социјалните партнери оваа година. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)ќе се бори за концептот на 
социјалната правда, елиминирање на се поприсутната нееднаквост промовирана 
од светските економски мерки на неолибералниот капитал. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)ќе бара да се донесе Протокол 
за социјален напредок кој во себе траба да го инкорпорира почитувањето на 
основните егзистенционални- социјални и работнички права. 
Во нашата агенда приоритетно место ќе имаат активностите за редовно следење 
на исплатата на платите, надоместоците, додатоците и придонесите како и 
правата утврдени во колективните договори, конвенциите и други меѓународни 
стандарди на трудот. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)во контекст на справување со 
уште присутната криза ќе предлага мерки за отворање на нови работни места, 



отворање можности за атрактивни и поевтини банкарски кредити, одржување на 
ликвидноста на претпријатијата, креирање на атрактивни даночни политики кои 
го поттикнуваат и стимулираат производството, развојот на малите и средните 
претпријатија, претприемаштвото и приватната иницијатива. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)ќе поттикнува, подржува и 
предлага мерки за субвенционирање на отворање на нови работни места, 
решавање на децениските проблеми на повозрасната категорија на работници, на 
стечајните работници, поттикнување и субвенционирање на социјалните шеми и 
социјалните пакети за одредени категории на работници.  

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) посветено во наредниот 
период ќе биде фокусиран и во борбата против неформалната економија, 
елиминирање на сите нееднаквости кои истата ги носи, формализирање на 
работниот однос, елиминирање на ризиците од експлоатација, нееднаков 
третман на трудот и нетипични работни места кои не се во согласност со 
Програмата концептот на пристојна работа потпишан од социјалните партнери 
во приодот 2015-2018. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)посебно ќе се фокусира и 
посвети за елиминирање на се поприсутните разлики во платите меѓу мажите и 
жените, повозрасните и помладите нетипични барем досега за нашето општество. 
Во оваа смисла посебно ќе бараме реализација на посебни програми и 
мониторинг системи за елиминирање на овие појави. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)заедно со здружените 
синдикати ќе се бори за подобра и поправична, фер прераспределба на даночната 
политика која ќе овозможува реално и трајно финансирање на системите за 
социјална и пензиска заштита. 

Во наредниот период со поддршка на здружените синдикати ќе 
продолжиме во заеднички напори за надминување на нееднаквоста на плати и 
предлагање на мерки и активности во борбата против сиромаштијата. 

Во фокусот на нашата активност ќе бидат и борбата против сите видови на 
дискриминација по основ на пол, религија, возраст, хендикеп, расизам, 
ксенофобија и сексуална ориентираниот. 

Системот за еднаквост промовиран од наша страна претставува усвојување 
на повеќе повелби и директиви (Директива за заштита од дискриминација во 
сите области на животот од стана на Европскиот совет), резолуции, системи на 
доживотно учење и долгорочно образование кое промовира еднаквост. 

Во рамки на своите интерни активности и органи и тела Сојузот на 
синдикатите на Македонија (ССМ)ќе се залага овие принципи за избалансираност 
помеѓу мажите и жените, младите и елементите за антидискриминација, активно 
да ги имплементира и доследно да ги спроведува. 

 
3. Социјалниот дијалог и промоција на социјалното партнерство на сите 

нивоа 

 
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и здружените синдикати во 

натамошниот период одлучно ќе продолжат со своите активности кон практично 
реализирање и унапредување на социјалниот дијалог, чија што крајна цел е 
обезбедување и хармонизација, но и практична корист на работниците, на 
социјалните права кои произлегуваат од тој социјален дијалог. 



Реализацијата на институционалните рамки за спроведување на истиот, 
Националниот Економско Социјален Совет (ЕСС) но и формирањето на Локалните 
Економско Социјални Совети (ЛЕСС), учеството во Управните одбори, комисии во 
законодавниот дом, а особено тенденцијата ЕСС да добива поавтономен карактер, 
треба да се практични механизми за спроведување на социјалниот дијалог. 

Ефикасната употреба на работното законодавство, колективното преговарање 
договарање но и примената на корпоративната општествена одговорност и 
управување,треба да се натамошна основа за реален и практичен социјален 
дијалог, не само на национално ниво, не само во традиционалните компании каде 
се применува туку и  во новоформираните мали, средни но и големи компании во 
индустриските зони. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)во рамките на реализација на 
социјалниот дијалог посебно ќе инсистира на зајакнување на правата за 
информирање, консултирање и учество на работниците во процесот на 
управувањето, ќе прави широки анализи и користи искуства и практики од 
европските и светските синдикати и организации. 

Со приемот во Меѓународна конфедерација на синдикати (МКС) и Европска 
конфедерација на синдикати (ЕКС), Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) 
ќе реализира и спроведува заеднички активности и кампањи во промоција и 
спроведување на социјалниот дијалог на европско и светско ниво, реализирајќи 
ги и сите синдикални акции, протести и штрајкови за негова заштита. 

Заради остварување на пошироки општествени интереси поврзани со правата 
на работниците и граѓаните во Р. Македонија, Сојузот на синдикатите на 
Македонија (ССМ)ќе се залага за проширување на соработката со невладиниот и 
цивилниот сектор придонесувајќи за натамошен развој на демократските 
процеси во државата. 
 

4. Колективно договарање, правна регулатива и заштита 

 
Неолиберлните политики во светот, а во некои средини и кај нас директно ја 

наметнаа потребата и во идниот период Сојузот на синдикатите на Македонија 
(ССМ)и здружените синдикати, уште пожестоко да ја манифестираат и се заложат 
уставната и законската позиција, а да ја реализираат во секојдневната практика и 
на сите нивоа. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)во оваа смисла ќе бара 
потпишување на колективни договори на сите нивоа, зајакнување на казнената 
политика за нивно неспроведување и неспроведувањето на превземените 
обврски од страна на работодавачите, опфаќање на сите категории на работници 
со колективните договори (К.Д.), ефикасна судска заштита  и спроведување на 
К.Д., ефикасна заштита на колективното преговарање од соодветни инспекции, 
примена на меѓународните стандарди за колективно преговарање, примена на 
колективното преговарање во сите претпријатија со определен цензус како и 
силна посветеност и промоција на социјалните партнери, синдикати, владата и 
работодавачите во спроведувањево на процесот на колективно преговарање. 

Во остварувањето на правна регулатива и заштита на Сојузот на синдикатите 
на Македонија (ССМ)од надлежните ќе бара до следна примена на работното 
законодавства, негово натамошно унапредување со нови директиви и препораки 
на Меѓународната организација ан трудот (МОТ), доследна примена на концептот 



за пристојна работа, примена на соодветната регулатива за мирно решавање на 
работни спорови, посредување и арбитража.  

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и натаму преку соодветни правни 
застапници и застапници на синдикатите и натаму континуирано бесплатно ќе 
обезбедува правни совети и конкретно застапување на синдикалното членство 
пред судовите и други органи и институции. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)во идниот период ќе реализира 
позитивен придонес во обезбедувањето на правата на работници мигранти, 
взаемна комуникација, информации, вклученост во системот на заштита, 
правниот систем, синдикална вклученост и соодветна солидарност и вклученост 
во севкупниот општествен систем на таа категорија на работници 

 
5. Безбедност и здравје при работа 

 
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) како и претходниот период кога 

направи историски измени на Законот за БЗР и натаму ќе се ангажира да ја 
подобри соодветната регулатива, да го подобрува степенот на нивна 
имплементација во сите компании и работни места, ќе го подобрува степенот на 
лична и колективна заштита на работните места.  

Прашањата за безбедност и здравје при работа заради ефикасна примена 
ќе треба да бидат вклучени во делот на синдикалната едукација во континуитет. 
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)во овој контекст ќе продолжи со 
активност за анализа и дефинирање на регулативата за работното време и 
влијанието на истото врз здравјето на работниците , но и влијанието на 
усогласувањето на работата, приватниот и семејниот живот. Во активностите на 
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)ќе бидат и вклучени транспонирање 
и на голем број на препораки како Препораката 200 на Меѓународната 
организација ан трудот (МОТ) за ХИВ – СИДА, Директивата за заштита на 
мајчинство, Европската директива за заедничките правила за зајакнување на 
правната јасност и сигурност. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)ќе продолжи со обезбедување 
на обуки за прашања поврзани со БЗР, мобингот како и со промоција и 
обележување на 28-ми април, Светскиот ден за БЗР. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)активно ќе соработува со сите 
организации, здруженија, институции, инспекторати, од земјата и странство, со 
организациите на работодавачите, со социјалните партнери на сите нивоа, 
научната и стручната јавност како би се реализирал мобилен и унапреден 
синдикален систем за заштита на основното право на здрав и безбеден живот и 
здрави и безбедни услови за работа. 

 
6. Пензии и здравствен систем 

 
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и здружените синдикати своите 

активности ќе ги реализираат и насочат кон обезбедување и мобилизирање на 
правични и фер здравствени и пензиски системи кои на  солидарна основа ќе 
обезбедат правичен и рационален пристап на корисниците, кои ќе обезбедат 
гарантиран и пристоен приход на пензионерите и практичен и достапен систем 
на корисниците на услугите. 



Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и здружените синдикати ќе се 
афирмираат како активни чинителии задолжителни фактори во креирањето на 
овие системи како би овозможиле одржливи системи кои ќе бидат во корист на 
пензионерите, пациентите, односно корисниците и давателите на услугите. 

 
7. Унапредување и заштита на животната средина 

 
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и здружените синдикати активно 

ќе се вклучат во промоција и реализација на светскиот модел за афирмација кон 
формирање и креирање на работните места во секторот на обновливи извори на 
енергија.  

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)во Р. Македонија ќе биде активен 
чинител и промотор на светската кампања за климатска правда и отворање на 
т.н. зелени работни места. 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)со социјалните партнери ќе 
поттикнува, предлага и реализира политички правни и законодавни норми кои 
ќе обезбедат здрави и одржливи работни места, здрава животна и работна 
средина, развој на т.н. „зелена економија“ и корпоративна општествена 
одговорност на мали средни и големи претпријатија кои ја вклучуваат 
активноста на заштита и унапредување на животната средина. 

 
8. Едукација и информираност 

 
Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)во наредниот период ќе 

афирмира и спроведува нов единствен концепт кој во себе ќе апсорбира научно, 
стручен, практичен и образовен концепт. Во средиштето на едукативниот 
концепт ќе биде формирањето на Центарот за обука и едукација односно 
Синдикалниот институт за образование, обука и истражување за синдикалното 
членство и пошироко, ќе дава и нуди можности за соодветни истражувања, 
анализи, а ќе реализира и системи на преквалификации и доквалификации како и 
систем на неформално образование. 

Во рамките на овој концепт ќе бидат реализирани низа обуки, семинари, 
конференции по различни прашања, а ќе бидат вклучени и научна, европска, 
светска експертска синдикална и друга екипа. 

Информативниот систем на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) кој 
во изминатиот период преку Месечниот билтен, кој беше прогласен за еден од 
најдобрите, и натаму ќе биде надоградуван со нови содржини и профили, ќе 
бидат разработени тематски конференции и пресови, соодветни кампањи по низа 
прашања, размена на информации за активностите на синдикатите, Сојузот на 
синдикатите на Македонија (ССМ)и територијалните структури и претпријатија, 
објавување на поодделни брошури, реализација на проекти, дизајнирање и 
редизајнирање на порталот согласно со потребите, развивање на нови пи-ар 
стратегии, афирмација на издавачката дејност како и други содржини во 
согласност со барањето и потребите на новото информатичко општество. 

 
 
 

 



9. Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) современ фактор за 

синдикално движење 

 
Во борбата за остварување на вековните историски работнички права и 

слободи, вредностите на трудот, социјалата правда, човековите права, 
демократското општество, Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ)и 
здружените синдикати својата активност и натаму ќе ја афирмираат кон изградба 
на: 

- Модерно современа, демократска организација препознатлива по 

синдикалната солидарност, единство и одговорност; 

- Организација која постепено ќе работи на организирање и мобилизирање 

на ново членство, ќе ја редефинира политиката и ќе воведе нови методи и 

стратегии за ново зачленување; 

- Организација која ќе реализира процеси на внатрешно интегрирање, 

јакнење на сингеријата и тимската работа; 

- Организација која ќе обезбеди широка партиципација во донесувањето и 

креирањето на синдикалните одлуки, политики и цели; 

- Организација која преку заедничка утврдена и реализирана распределба 

на синдикалната членарина ќе биде финансиски независна и моќна да ги 

реализира своите програмски активности; 

- Организација која ќе биде интегратор и носител на соработката со другите 

национални синдикати; 

- Организација која ќе биде носител, промотор и поттикнувач за развој на 

социјалниот дијалог со социјалните партнери, Владата и организациите на 

работодавачите; 

- Организација која ќе обезбеди законска и нормативна подобра позиција на 

работничките права, ќе го организира и спроведува колективното 

преговарање и договарање, социјалниот дијалог и примената на 

меѓународните стратегии и стандарди на трудот и ќе промовира и 

поттикнува ратификации и конвенции и 

- Организација која ќе промовира меѓународна синдикална соработка и 

солидарност, ќе ги зајакне врските со Меѓународна конфедерација на 

синдикати (МКС), Пан- европскиот регионален комитет (ПЕРК), Европска 

конфедерација на синдикати (ЕКС), Меѓународната организација ан трудот 

(МОТ), Европските социјални партнери и други организации и институции. 

 
Програмата за дејствување на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) 

2015-2020 е рамка која ќе ја спроведуваат органите и телата на Сојузот на 
синдикатите на Македонија (ССМ),и синдикатите, и Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија (ССМ)како највисок орган меѓу два конгреса. 
 
 
 
 
 



РЕЗОЛУЦИЈА 
                                 
 

Поаѓајќи од потребата за јакнење на нормативно институционалната и 
стратешка позиција на синдикатите здружени во ССМ и ССМ, како најзначаен 
фактор во креирањето на социјалното партнерство и на работничкото и 
синдикалното движење во државата и поаѓајќи од потребата за афирмација и 
зајакнување на институционалната и норматива рамка за остварување на 
правото на синдикално организирање и здружување, правото на колективно 
преговарање и зајакнување на правата утврдени во меѓународните стандарди на 
трудот, делегатите на 19тиот Конгрес на ССМ, на 21 мај 2015 година во Охрид, ја 
донесоа следната: 

 
1. Резолуцијата ја изразува посветеноста на здружените синдикати во ССМ и 

ССМ во услови на сѐ поголемиот притисок на неолибералните политики и 

глобализацијата на капиталот, да го јакнат своето заедничко дејствување, 

да ја градат заедничката синдикална стратегија и единствено да 

настапуваат и да ги елиминираат предизвиците кои ги носат 

горенаведените политики и светската, економска, финансиска и 

должничка криза. 

2. Резолуцијата ја изразува заедничката посветеност за максимална 

одржливост на синдикалното движење, поттикнување на социјалното 

партнерство, социјалниот дијалог, колективното преговарање и 

нормативното зачувување на социјално- економските интереси на 

работниците и граѓаните на РМ. 

3. Резолуцијата заради остварување на крупните стратешки програмски 

цели, предвидени и во програмата за дејствување, во наредниот период 

пред и по одржувањето на 19тиот конгрес ќе реализира процеси на 

заедничко внатрешно интегрирање, поттикнување на тимската работа, 

меѓусебната солидарност и почитување на ставовите, одлуките на 

органите и телата на ССМ. 

4. Резолуцијата има за цел обезбедување на можностите, предлозите, идеите 

и насоките на синдикатите и ССМ, транспарентно со взаемно почитување 

да се разгледуваат во органите и телата на ССМ и на синдикатите во 

транспарентна постапка. 

5. Резолуцијата во интерес и поттик за понатамошно заедничко дејствување, 

поттикнување на единството меѓу синдикатите здружени во ССМ, јакнење 

на синергијата, верификација на досегашните резултати, особено 

карактеристични во изминатиот период и донесување на неколку 

историски закони значајни за синдикалното движење во РМ, меѓународно 

признатата позиција на ССМ во ITUC, ETUC, во регионалниот форум на 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
За заедничко дејствување, акционото единство и јакнење на позицијата на 

ССМ во општеството 



Солидарност, ја изразува волјата и за единство во кадровската политика и 

градење на заеднички ставови по сите прашања како потврда на 

заедничкото стратешко и акционо единство. 

6. Конгресот ги повикува здружените синдикати и ССМ во борбата за 

остварување на вековните историски работнички права и слободи, 

вредностите на трудот, социјалата правда, човековите права, 

демократското општество, својата активност и натаму да ја афирмираат 

кон изградба на ССМ како: 

- Модерно современа, демократска организација препознатлива по 

синдикалната солидарност, единство и одговорност; 

- Организација која постепено ќе работи на организирање и мобилизирање 

на ново членство, ќе ја редефинира политиката и ќе воведе нови методи и 

стратегии за ново зачленување; 

- Организација која ќе реализира процеси на внатрешно интегрирање, 

јакнење на сингеријата и тимската работа; 

- Организација која ќе обезбеди широка партиципација во донесувањето и 

креирањето на синдикалните одлуки, политики и цели; 

- Организација која преку заедничка утврдена и реализирана распределба 

на синдикалната членарина ќе биде финансиски независна и моќна да ги 

реализира своите програмски активности; 

- Организација која ќе биде интегратор и носител на соработката со другите 

национални синдикати; 

- Организација која ќе биде носител, промотор и поттикнувач за развој на 

социјалниот дијалог со социјалните партнери, Владата и организациите на 

работодавачите; 

- Организација која ќе обезбеди законска и нормативна подобра позиција на 

работничките права, ќе го организира и спроведува колективното 

преговарање и договарање, социјалниот дијалог и примената на 

меѓународните стратегии и стандарди на трудот и ќе промовира и 

поттикнува ратификации и конвенции и 

- Организација која ќе промовира меѓународна синдикална соработка и 

солидарност 

7. Конгресот заради остварување на заедничкото дејствување, акционо 

единство и јакнење на позицијата на ССМ во општеството, уште еднаш ги 

повикува сите работници, заеднички да се здружат, да се организираат, да 

се борат за своите работнички права.  

 
 
 
 
 
 
 



СЛИКИ ОД XIX КОНГРЕС НА ССМ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


