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Слика 1: Изјава за медиумите на претседателот Митревски на плоштад „Македонија“ 

Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) денеска организираше собир по повод 

Први Мај, Меѓународниот ден на трудот на кој ја промовираше на кампањата: „ЗА 

СИГУРНИ И БЕЗБЕДНИ РАБОТНИ МЕСТА“, на плоштадот „Македонија“ во Скопје со 

почеток во 10.00 часот. На собирот се претставија 18 грански синдикати здружени во ССМ 

со свој синдикален и едукативен материјал. Придонес кон одбележувањето на овој празник и 

поддршка на кампањата даде и Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР).  

Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски даде изјава за медиумите и воедно им 

го честита празникот на работниците, посочувајќи дека синдикатот и натаму ќе работи на 

унапредување на нивните права.    

„ССМ како најмасовна синдикална организација е решена достојно да ги застапува 

правата  и интересите на работниците, да го унапредува работното законодавство и да го 

усогласува со она во ЕУ и со европските директиви“, изјави претседателот Митревски. Тој 

посочи дека од 2010 досега се донесени неколку важни закони, како што е Законот за 

минимална плата. И ако ја направиме таа разлика од 2010 до сега, 98,85 % ја зголемивме 

минималната плата. Имплементиравме 19 директиви на ЕУ во работното законодавство, 8 

конвенции на Меѓународната организација на трудот, ги одбранивме во услови на најтешка 

економска и финансиска криза трите основни столба: не дозволивме масовни отпуштања, 

намалување на платите, зголемување на пензиската граница, туку ги зголемивме висините на 

платите, истакна Митревски.  



Со потпишувањето на Општиот колективен договор за приватен сектор од областа на 

стопанството, вратен е и регресот за годишен одмор, право за 2014 година на сите работници 

во приватниот сектор. Оваа година, слично како и минатите, продолжуваме со нашите 

заеднички активности да го потпишеме и општиот колективен договор за јавниот сектор каде 

што ќе обезбедиме надоместоци за сите вработени во овој сектор. 

Сојузот на синдикатите на Македонија оваа година ја реализира кампањата „ЗА 

БЕЗБЕДНИ И СИГУРНИ РАБОТНИ МЕСТА“. „Спремни сме како ССМ преку нашите 

барања за измени и дополнувања на Законот за безбедност и здравје при работа да ја 

подигнеме значајно одговорноста на сите субјекти во претпријатијата, да го подигнеме 

значењето на претседателот на синдикалната организација и да му овозможиме со овие 

измени да биде контролор во делот на спроведувањето на сите мерки за безбедност. 

Работодавачот ќе има обврска да го информира за сите видови на активности кои ги 

презема“, изјави Митревски. 

Претседателот Митревски истакна и дека во минатата година имаше 98 несреќи од 

кои 28 со фатални последици. ССМ оваа кампања ќе ја води заеднички со сите релевантни 

субјекти, и очекува дека ќе се подобри сигурноста на работните места на вработените 

По завршувањето на активностите по повод одбележувањето на Меѓународниот ден 

на трудот Советот на ССМ ја одржа Тринаесеттата свечена седница на која присуствуваа 

членови на Советот и поканети гости. 

  

Слика 2:  Отворање на свечената седница на Советот на ССМ  

 

Претседателот д-р Митревски ја отвори свечената седница и во своето обраќање до 

присутните го истакна следново:  

Сојузот на синдикатите на Македонија континуирано се залага за унапредување на 

безбедноста и здравјето при работа во работните средини, што претставува клучен сегмент 

во обезбедувањето на пристојна работа за сите работниците во државата. 

Согласно конвенциите на МОТ и европските директиви и препораки, обезбедувањето 

на здрави и безбедни услови при работа е обврска на сите субјекти во општеството:  



- работниците и синдикатите, 

- работодавачите и нивните претставници и 

- Владата и институциите на државата.  

Потребна е заедничка активност и трипартитно единство на сите социјални партнери 

во државата кои по пат на меѓусебно координирана акција ќе придонесат за унапредување на 

целокупниот систем за обезбедување на сигурни и безбедни услови за работа. Одржливоста 

на тој систем треба да се темели врз прецизна законска и институционална основа. Примарна 

одговорност за здравјето и безбедноста на работниците во работните средини имаат 

работодавачите кои треба да обезбедат највисок можен стандард на здравје и безбедност при 

работа што е во интерес на работниците, претпријатијата и пошироката заедница. Тоа значи 

дека претпријатијата се должни да инвестираат во безбедни технологии, во унапредување на 

условите на работните места и во превенцијата на професионалните болести и повреди при 

работа. 

Сојузот на синдикатите на Македонија смета дека покрај работодавачите и 

работниците и синдикатите, исто така, треба да имаат значајна улога во обезбедувањето на 

здрави и безбедни услови при работа. 

Залагајќи се за унапредување и подобрување на целокупниот систем за безбедност и 

здравје при работа, ССМ смета дека треба да се обезбеди прецизна, конкретна и  активна 

улога на претседателот на синдикалната организација, односно на синдикалниот претставник 

на мнозинскиот синдикат, претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа 

и претставникот за информирање и консултирање. 

Поради тоа, ССМ покренува Иницијатива за измени и дополнување на Законот за 

безбедност и здравје при работа, во насока на измена на неколку членови, почнувајќи од 

измената на член 13, 26, 27 и член 30 и со предложените измени се залага за:  

1. Активна улога и значење на претседателот на синдикалната организација, односно 

синдикалниот претставник на мнозинскиот синдикат и претставникот на вработените за 

безбедност и здравје при работа, при преземањето на мерки и активности за обезбедување на 

здрави и безбедни услови при работа во работните средини. 

2. Унапредување на колективното договарање, потпишување колективни договори во 

кои ќе се предвидат сите прашања поврзани со безбедноста и здравјето при работа. 

3. Законска измена согласно која работодавачот е должен веднаш писмено да ги 

извести претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на 

мнозинскиот синдикат, претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа и 

претставникот на вработените за информирање и консултирање, за секој смртен случај, 

колективна несреќа, повреда при работа која предизвикува времена неспособност за работа 

во траење повеќе од 3 работни дена, како и за секоја појава која претставува непосредна 

опасност и ја загрозува безбедноста на вработените при работа.  

4. Целосно и навремено консултирање и соработка со претседателот на синдикалната 

организација, односно на синдикалниот претставник на мнозинскиот синдикат и 

претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа на планот на унапредување 

на условите за безбедност и здравје при работа, особено при планирање и набавка на опрема 

или воведување на нови технологии за работа, задолжително и навремено информирање на 

синдикалните претставници за секој вид на ризик на работните места и консултирање во 

врска со мерките за контрола на ризиците и  елиминирање на штетните последици. 



5. Обврска на работодавачот задолжително да ги запознае и да им ја презентира 

содржината на изјавата за безбедност, извештајот за безбедност при работа и спроведените 

мерки за безбедност на претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот 

претставник на мнозинскиот синдикат и претставникот на вработените за безбедност и 

здравје при работа. 

ССМ смета дека со предложените измени на законот ќе се зајакне положбата и 

улогата на претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник 

на мнозинскиот синдикат, претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа 

и претставникот за информирање и консултирање, односно ќе се овозможи целосно, брзо и 

ефикасно остварување на нивните цели и задачи согласно меѓународните конвенции и 

европските директиви и политики. 

Со законските измени улогата на претседателот на синдикалната организација, 

односно синдикалниот претставник на мнозинскиот синдикат, претставникот на вработените 

за безбедност и здравје при работа и претставникот за информирање и консултирање нема да 

биде само формална, туку истите ќе имаат реални и прецизно дефинирани задачи да делуваат 

во насока на создавање на здрави и безбедни услови за работа во работните средини по 

теркот на европските и светските примери.  

ССМ покрај оваа кампања во текот на цела година ќе води и кампања за обезбедување 

на сигурни работни места. 

ССМ лоцираше низа проблеми во спроведувањето на работничките права, посебно во 

компаниите кои се формирани во новите индустриски зони. Следна, не случајно наша намера 

во рамките на оваа кампања, кампања за сигурни работни места што се наметнува посебно во 

изминативе години кај нас и во светот, е борбата против нееднаквоста помеѓу работниците. 

Станува збор за општествено економска неповолност која е на повидок и која се случува во 

Европа, а и кај нас. За почеток ние во РМ ќе бараме достојно почитување на работничките и 

синдикалните права во сите претпријатија во индустриските зони. Најавуваме кампања која 

ќе ја реализираме во сите новоформирани компании во индустриските зони. Тоа се клучни 

активности кои Сојузот на синдикатите на Македонија заедно со здружените синдикати 

планираат да ги реализираат, со цел да се врати достоинството на трудот, да се врати 

довербата и да се зборува за нови дополнителни историски резултати. 

 

Честит Први Мај, Меѓународниот ден на трудот. 
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СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА е организација на работниците во која 
доброволно се здружени 18 грански синдикати     
 

НАШИ ЦЕЛИ 

 Да ги подобруваме и остваруваме економско-социјалните и други интереси на     
            работниците -  нашето синдикално членство 

 Да се почитува трудот - За подобар животен стандард 

 Да има работа и плата според трудот за секого 

 Сигурност на работните места 

 За безбедни и здрави услови при работа   

 Да преговараш за поголеми права од работа  

 Да склучуваш колективни договори со работодавачите 

 Родова рамноправност 

 Забрана за дискриминација и психичко вознемирување на работното место 

 Да го сочуваме достоинството на трудот 

 
НАШИ ОСТВАРУВАЊА 
 

 ССМ се реформира и реафирмира во модерна, ефикасна, одговорна и 
репрезентативна организација на работниците во Република Македонија -  денес е 
социјален партнер со силна преговарачка позиција  

 Не дозволивме: масовни отпуштања на работниците, намалување на платите, 
зголемување на пензиската граница и во најголемата светска економска и должничка 
криза  

 На Иницијатива на ССМ, во интерес на работниците, се направија: Измени и 
дополнувања на Законот за работните односи; за првпат во Република Македонија се 
донесе Закон за минимална плата; Закон за спречување на психичко вознемирување 
на работното место – мобинг; Закон за европски работнички совет 

 ССМ придонесува во евроинтеграциските процеси на РМ: покрена Иницијатива и се 
ратификувани 8 конвенции на Меѓународната организација на трудот и 19 директиви 
на Европската Унија 

 На Иницијатива на ССМ се склучи нова Спогодба за формирање на Економско-
социјалниот совет на национално ниво и локални економско-социјални совети во 9 
општини: Скопје, Гази Баба, Битола, Куманово, Кавадарци, Штип, Тетово, Гостивар, 
Струмица 

 Ја промовиравме синдикалната минимална кошница 
 Го потпишавме Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на 

стопанството со Организацијата на работодавачи на Македонија 
 Преговараме со Владата на РМ за потпишување на Општиот колективен договор за 

јавниот сектор  
 Потпишани се 14 грански колективни договори, а во континуитет се потпишуваат 

колективните договори на ниво на работодавач 
 Пружаме заштита на правата од работа и бесплатна правна помош и застапување на 

нашето членство 
 ССМ стана членка на Меѓународна конфедерација на синдикатите- ITUC и е 

асоцијативна членка на Европската конфедерација на синдикатите- ETUC 
 

 

 



Сојузот на синдикатите на Македонија на ПРВИ МАЈ - Меѓународниот ден на трудот 

започнува КАМПАЊА и покренува ИНИЦИЈАТИВА за: 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

Безбедноста и здравјето при работа е едно од основните и клучни права од работа. 

Вработените имаат право да работат во безбедни и здрави услови за работа. Безбедноста и 

здравјето при работа и животната средина се глобален приоритет во Република Македонија 

и во светот. 

ПРИДОБИВКИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ЗАКОНОТ  

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 

o На синдикален собир на мнозинскиот Синдикат избираат свој претставник за 

БЗР 

o Да расправаат и преговараат за отстранување на опасностите и штетностите 

o Проценка на ризик и изјава за безбедност за секое работно место  

o Следење на здравствената состојба на вработените  

o Прегледи и испитувања на работната средина и опрема 

o Обуки на вработените за безбедно извршување на работата 

o Упатства за употреба на опремата за лична заштита 

o Посредување на Инспекцијата на трудот 

o Пристап до сите документи за БЗР   

ЗОШТО ДА СЕ ИЗМЕНИ ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА? 

 Да ја зголемиме шансата за информирање и консултирање на работниците за 

безбедни и здрави услови при работа  

 

 Да се избориме за респектирање на позицијата на претседателот на синдикалната 

организација и претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа и 

нивната посебна заштита од работниот однос согласно со закон и колективен договор  

 

 Да ја издигнеме свеста на работодавачот за потребата од информирање и 

консултирање на претседателот на синдикалната организација и претставникот на 

вработените за безбедност и здравје при работа 

 

 Навремено информирање и доставување на информации, известувања и извештаи 

за повреди при работа и до претседателот на Синдикалната организација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЛАДИ РАБОТНИЦИ – 

ИНТЕРЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ И 

УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА 

ОДАТ ЗАЕДНО 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сојуз на синдикатите на Македонија 

„Дванаесетта македонска бригада“, бр.2а 
Скопје, Република Македонија 

Скопје 2014    

 

 

СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗИРАЈ СЕ, 

СИНДИКАЛНО ЗДРУЖИ СЕ, ЗА ДА ГО 

УНАПРЕДИШ ПРАВОТО НА БЕЗБЕДНОСТ 

И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 

 

ДА СЕ ВКЛУЧИМЕ ВО 

НОСЕЊЕТО СТРАТЕГИИ И 

АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ЗА 

РАЗВОЈ И ПОДОБРУВАЊЕ 

НА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА 

 

РАБОТНИЦИТЕ ИМААТ 

ПРАВО ДА  РАБОТАТ И 

ТВОРАТ ВО БЕЗБЕДНИ И 

ЗДРАВИ УСЛОВИ ЗА 

РАБОТА 

 

 

  

 

ЖЕНИ 

РАБОТНИЧКИ, 

ИМАТЕ ПОСЕБНИ 

ПРАВА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЈЕ ПРИ 

РАБОТА 

 

 

ЗАПОЗНАЈ ГИ И 

ОСТВАРУВАЈ ГИ ТВОИТЕ 

ПРАВА ЗА БЕЗБЕДНИ И 

ЗДРАВИ УСЛОВИ ПРИ 

РАБОТА   

 

ДА СЕ ПОЧИТУВААТ МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРУДОВИ 

СТАНДАРДИ ЗА ПОБЕЗБЕДНИ И ЗДРАВИ УСЛОВИ ЗА 

РАБОТА 

 



ФОТО ГАЛЕРИЈА ОД ОДБЕЖУВАЊЕТО НА 

ПРВИ МАЈ  

МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ТРУДОТ 

 
Одбележување на Први Мај на плоштадот „Македонија“, Скопје 

- Презентирање на 18 грански синдикати здружени во ССМ 

 
Банер на ССМ- со слоганот на кампањата „За безбедни работни места“ 

 
Синдикат на индустрија, енергетика и рударство на Р. Македонија- СИЕР 



 
Синдикат на здравство, фармација и социјална заштита на Македонија 

 
Секција на млади на ССМ- СМССМ 

 



 
Секција на млади на ССМ- СМССМ 

 
Синдикат на одбраната и безбедноста- СОБ 



 
Мултиетнички синдикат за образование- МЕСО 

 
Македонско здружение за заштита при работа- МЗЗПР 

 



 
Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Р. Македонија- АГРО 

 
Синдикат на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на 

 Р. Македонија- СШДЕ 



 
Синдикат на финансиските дејност на Р. Македонија- СФДМ 

 
Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Р. Македонија- СГИП  



 
Синдикат на работниците од угостителство, туризам, комунално- станбено стопанство, 

занаетчиство и заштитните друштва на Р. Македонија- СУТКОЗ  

 
Тимот на ССМ 

 



 
Синдикат на работниците од сообраќајот и врските- СРСВМ 

 
Македонски полициски синдикат- МПС 



 
Претседателите на гранските синдикати здружени во ССМ 

- Изјава за медиуми на претседателот Митревски на плоштадот „Македонија“ 

 



 
 

 

 



- Придонес на Секцијата на млади на ССМ по повод одбележувањето на Први 

Мај, Меѓународниот ден на трудот 

 
За безбедни работни места 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



- Свечена седница на Советот на ССМ 

 
Отворање на седницата 

 

 
Присуство на медиуми 



 
Членови на Советот на ССМ и гости 

 

 
Членови на Советот на ССМ и гости 

 

 



 
Членови на Советот на ССМ и гости 

 

 

 

 

 

СРЕЌЕН ПРВИ МАЈ, МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА 

ТРУДОТ! 

 

 

www.ssm.org.mk 

info@ssm.org.mk 

 

 

 

 

Скопје, мај 2014 

http://www.ssm.org.mk/
mailto:info@ssm.org.mk

