
 

На Осмата седница на Претседател -
ството на Синдикатот на УПОЗ се ус -
воија Извештајот за работата на Син -
дикатот за 2011 година и Прог рам -
ските активности за 2012 година. Ис -
то времено, беа разгледувани и беа
усвоени Финансиските извештаи на
Синдикатот на УПОЗ за 2011 година.

на Осмата седница на Претседател -
ството на Синдикатот на УПОЗ која се одржа
на 29.02.2012 година се разгледуваа Извеш -
тајот за работата на Син ди катот во 2011 го -
дина, Програмските насоки за 2012 година,
Финансиските извештаи на Синдикатот и
Со лидарни от фонд за 2011 година, а се дого-
вараа и активности за наредниот период.
Прет седателот грујовски за работата на
Синдикатот на УПОЗ во 2011 година ис такна
дека биле насочени кон реали зација на про-
грамските цели и задачи кои беа утврдени на
6-тото Собрание. во текот на 2011 година ак -
тивностите беа насочени во правец на подо-
брување и заштита на економско – социјал -
ни те права на членовите. Истовреме но беа
формирани одбори и комисии како помош-
ни тела на Претседател ство то, беа потпишу-
вани неколку ко ле ктивни договори, беа
спроведувани иницијативите донесени во
органите и телата на Синдикатот, едукација
на чле новите како и зајакнување на меѓуна-
родната соработка. на седницата при усво -
ју вање на Извештајот беше заклу чено дека
одборите и комисиите како помошни тела
тре ба уште повеќе да се ангажираат и да ре -
а лизираат повеќе активности со што ќе се
олесни начинот на комуникација, организа-
циската поставеност меѓу поверениците и
ќе се создаде поголема ефикасност во рабо-
тата. Истовремено, Претседателот истакна
дека одборите и комисиите се важен сег-
мент во работата и истите треба да бидат

главни двигатели и креатори на активности-
те. За таа цел, Претседателите ја имаат одго-
ворноста за координирање на членовите на
одборите, а сите членови треба да ги следат
законите и измените и да иницираат теми за
дискусија по истите. Одборите и комисиите
пожелно е да се состануваат на секои три ме -
сеци, постојано да се разговара за пробле-
мите и да се преземат активности за нивно
решавање.

на оваа седница беа усвоени и Прог рам -
ските активности за 2012 година на Синди -
ка тот на УПОЗ. реализацијата на програм-
ските активности ќе се остварува преку пос -

то јаните механизми согласно Законот и ме -
ѓу народните конвенции и препораките на
МОт, како и активностите кои се од интерес
за членовите почитувајќи го начелото на са -
мостојност, заедништво и солидарност.

на седницата се расправаше и за Фи -
нансиските извештаи на Синдикатот на УПОЗ
за 2011 година за кои беше констатирано дека
салдото од претходната година е задржано
и забележана е добивка во работењето, што
е резултат на рационалното користење на
средствата кои се наменски користени во
рамките на нормалното извршување на
функциите на Синдикатот на УПОЗ.
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УСВОЕНИ ИЗВЕШТАЈОТ И ПРОГРАМАТА
ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

ОСМа СеднИца на ПретСедателСтвОтО на СИндИкатОт на УПОЗ (29.02.2012 гОдИна)
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НОВИ ЧЛЕНСКИ КНИШКИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ
Синдикатот на УПОЗ презеде уш те една активност за подобрување на работата и

организацијата, однос но идентификацијата на членовите, а тоа е промена на членските
книшки. Оваа промена ќе биде од голема ко рист за членовите, бидејќи со добива ње на
новите членски книшки ќе се добијат нови и модерни дизајнирани книшки со кои во
иднина членовите ќе можат да се легитимираат особено при остварување на правата од
ра ботен однос како и при користењето на погодностите и бенефициите кои им ги овоз-
можува Синдикатот на УПОЗ. Исто така ќе се овозможи полесна идентификација на
членовите кои ќе присуствуваат на спортските игри како и при користење на поволно-
стите од Синдикалната по ну да на Синдикатот на УПОЗ.



На седницата одржана на 19.04.2012
година членовите на Претседател -
ството беа информирани за ната-
мошните активности на Синдикатот
на УПОЗ, за активностите околу пот -
пишување на Колективни договори
и за повторната пререгистрација на
синдикалните организации. На сед-
ницата беше именуван и Генерален
секретар на Синдикатот на УПОЗ.

на деветтата седница на Претседател -
ството на Синдикатот на УПОЗ беше распра-
вано за активностите околу потпишување на
колективни договори, за кои Претседателот
ги информираше присутните дека Синди ка -
тот на УПОЗ согласно потребата од потпишу -
вање на посебни колективни договори на
ниво на гранка поради специфичноста на
сите органи ќе треба да биде потписник на
три колективни договори на ниво на гранка
и тоа на управата, правосудните органи и ло -
калната самоуправа како и за активностите
околку потпишување на Општиот колекти-
вен договор за јавен сектор кој треба да биде
потпишан најдоцна до мај 2012 година. Исто
така, претседателот укажа од потребата за
отпочнување на активностите за пот пи шу ва -
ње на кд во тие организации каде што нема
и апелираше до присутните членови да се
преземат потребните чекори и да се отпоч-
нат подготовките за потпишување на колек -
тивните договори.

Истовремено, откако се одржа третата
седница на надзорниот одбор на седницата
се расправаше и за финансиските извештаи
на синдикалните организации за 2011 годи-
на. до Синдикатот на УПОЗ беа доставени

52 извештаи од вкупно 94 синдикални орга-
низации. Притоа, генералниот секретар ис -
такна дека бројката од 52 извештаи прет -
ставува напредок во споредба со доставе-
ните извештаи за финансиско работење на
синдикалните организации за 2010 година.
Од причини што некои од извештаите не со -
дејствуваат со реалната ситуација на фи нан -
сиското работење на сидникалните ор гани -

зации, надзорниот одбор донесе зак лучок
да изврши контрола на одреден број на син-
дикални организаии. Исто така, препорака
од надзорниот одбор беше синдикалните
организации да направат план на активно-
сти за тековната 2012 година со цел да при-
суствуваат на синдикални школи игри и се -
минари.
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ГлАВНАТА АКТИВНОСТ ќЕ БИДЕ НАСОЧЕНА
КОН КОлЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ

деветта СеднИца на ПретСедателСтвОтО на СИндИкатОт на УПОЗ (19.04.2012 гОдИна)

МИлан ЖИвкОвИЌ 
- генерален Секретар 

на СИндИкатОт на УПОЗ

Согласно потребата за именување
ге нерален секретар во Синдикатот на
УПОЗ по предлог на Претседателот и
сог ласност на Извршниот одбор и сог -
лас но член 58 од Статутот на Синдика -
тот на УПОЗ на девееттата седница
Милан Жив ковиќ е именуван за генера -
лен секретар на Синдикатот на УПОЗ.

СИндИкатОт на УПОЗ СПрОведе анкета 
СО цел ПОдОбрУвање на Правата Од рабОтен ОднОС 

на СвОИте членОвИ
Заради заштита и подобрување на правата од работен однос на своите членови,

Синдикатот на УПОЗ преку анкетен прашалник сака да ги детектира попрецизно проб -
лемите со кои се среќаваат членовите. За таа цел до сите синдикални организации беа
доставени анкетни листови. анкетните листови беа наменети за сите членови во орга-
низацијата да одговорат на прашањата за да се добие реална претстава за проблемите
од работниот однос со кој се соочуваат вработените во државните, правосудните и
органите на локалната самоуправа. 

на анкетата одговорија 1239 испитаници од вкупно 32 синдикални организации.
Податоците од анкетата ќе бидат употребени во креирањето на програмата за работа
на Синдикатот на УПОЗ, а информацијата за резултатите ќе биде презентирана до ре -
сорните министерства и до средствата за јавно информирање (за детални информации
од анкетата, посетете ја интернет страницата на Синдикатот на УПОЗ www-.upoz.org.mk)



Дваесет и третата Синдикална шко -
ла на Синдикатот на работниците од
управата, правосудните органи и
здруженијата на граѓани (УПОЗ) на
РМ се одржа од 16 до 18 март 2012
година во хотел „Славија-Спектар”,
Охрид.

на школата присуствуваа околу 100-
тина учесници, а беа презентирани две теми
кои се од голем интерес за членовите на
Синдикатот на УПОЗ.

Школата свечено ја отвори Министе -
рот за информатичко општество и јавна ад -
министрација, Иво Ивановски кој имаше и
излагање на тема “реформите во јавната
администрација–потреба или цел сама за
себе”. Излагањето на Министерот предиз-
вика голем интерес и беа поставени многу

пра шања од страна на членовите на Синди -
катот на УПОЗ.

втората тема беше презентирана од
страна на константин Петковски, професор
на Универзитетот “Св. климент Охридски”-
битола со наслов “Современо синдикално
партнерство”, што предизвика голем интерес
кај членовите. Од страна на проф. Петковски
беа  направени и три вежби за кои присутните
членови покажаа голема заинтересираност.

двете теми со својата актуелност го пре -
дизвикаа вниманието на слушателите. број -
ните прашања поставени до предавачите, по -
лемиките и дискусиите кои се водеа после
секое предавање, зборуваат за интересот со
кој предавањата беа следени од членовите.

Синдикалната школа како едукативна
средба на Синдикатот на УПОЗ повеќе годи-
ни наназад е дел од активностите на УПОЗ и
присуството на голем број учесници и оваа

година се потврда за оправданоста од одр-
жување на синдикалните школи во конти-
нуитет.
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Синдикатот на УПОЗ покрај изгот-
вување на предлози и забелешки
по Предлог-Законот за админитра-
ција спроведе и анкета за попре-
цизно да ги детектира проблемите
со кои што се соочуваат членовите
на Синдикатот на УПОЗ.

на оваа седница по првата точка се рас -
праваше за активностите кои Синди ка тот на
УПОЗ ги презема во врска со донесување-
то на Предлог-законот за администрација.

Откако беше изготвен Предлог-За ко -
нот за администрација, беше доставен на
раз гледување до Синдикатот на УПОЗ.
Синдикатот на УПОЗ го достави до Одбор -
от за јавни и државни службеници, како и
до сите синдикални организации кои се дел
од администрацијата. Одборот за јав ни и
државни службеници изготви Пред лози и

за белешки по истиот и тие беа дос та вени
до Министерството за информатич ко опш -
тество и администрација.

на седницата присуствуваше држав -
ниот советник во МИОа, г-дин Љупчо Фар -
маковски кој истакна дека е задоволен од
соработката со Синдикатот и воедно напо-

мена дека поголемиот дел од Предлозите
и забелешките се прифатени. За оние чле-
нови од Предлог – Законот кои Синди ка -
тот на УПОЗ имаше предлози и забелешки
што не се прифатени, МИОа ќе обрне вни-
мание и посебно ќе се разгледуваат.

ДОНЕСУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЗАКОН 
ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА СО УЧЕСТВО И НА 

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

Се ОдрЖа 23-тата СИднИкална ШкОла на СИндИкатОт на УПОЗ

„РЕФОРМИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА“ 
ИНТЕРЕСНИ ЗА ЧлЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ

деСетта СеднИца на ПретСедателСтвОтО на СИндИкатОт на УПОЗ (23.06.2012 гОдИна)

СИндИкатОт на УПОЗ Пред ПОвтОрна регИСтрацИја
на СИндИкалнИте ОрганИЗацИИ 

на оваа седница се расправаше и околу пререгистрацијата на синдикалните
организации. Притоа се истака дека ова е чуствително прашање и дека со новите
измени во Законот за работни односи, синдикалните организации треба да се бришат
со што повеќе нема да бидат правни субјекти, а потоа на истите да се изврши прере-
гистрација во МтСП. Што се однесува до жиро сметките, синдикалните организации
треба да отворат нови жиро сметки кои ќе бидат потсметки на сметката на Синди ка -
тот на УПОЗ. Исто така збор зеде и васе неданоски кој им ја образложи постапката на
пререгистрација.



Осумнаесеттите спортски игри и
средби на Синдикатот на УПОЗ се
одржаа од 7 до 10 јуни 2012 година
во хотелите „Метропол”, „Белви” и
„Турист” во Охрид. На игрите учес т -
вуваа околу 400 учесници, од кои 16
екипи - синдикални организации на
Синдикатот на УПОЗ. На игрите уче-
ствуваа и колегите од Синдикатот на
државните и локалните слу жбеници
на Хрватска (71) и двајца претстав-
ници од Синдикатот на државните и
јавните службеници на Република
Босна и Херце го вина.

Според постигнатите резултати побед-
ник во машка конкуренција е апелационото
подрачје Скопје, а во женска конкуренција
Фондот на ПИОМ. Севкупен победник на
Осуманесеттите спортски игри и средби на
Синдикатот на УПОЗ е апелационото под-
рачје Скопје. Покрај пехарите се доделија и

благодарници и награди. Исто така награда-
та за фер плеј се додели на казнено-по -
прав ната установа Штип, а наградата за нај -
добар спортски дух беше доделена на дра -
гица никифоровиќ од Министерството за
транспорт и врски на рМ.

Од организациски аспект се направија
неколку промени во организацијата на иг -
рите. Свеченото отварање за прв пат оваа
година беше направено покрај базенот на
хотелот „белви”. на отварањето сите учес -
ни ци имаа можност да се забавуваат и дру-
жат и да ги вкусат производите на „Сковин”
и „МИк” – Свети николе кои беа спонзори
на СИС – УПОЗ 2012 година. Откако Претсе -
да телот Пецо грујовски ги прогласи игрите
за отворени беше организирана забава по -
крај базенот со ди-џеј а потоа забавата  про-
должи во клубот „табУ” во хотелот „белви”.
втората вечер беше организирана како и
минатите години, односно покрај музичката
група во салата за вечера, гостите од Хрват -

ска подготвија хрватски специјалитети при-
дружени со традиционална хрватска музика
и вино. третата вечер, односно доделување-
то на пехарите и дипломите за прв пат беше
организирана на терасата на хотелот „Мет -
ропол”. на овие игри беа доделени и три наг -
ради од аМСМ – тУрС како едни од спонзо-
рите на 18-тите СИС-УПОЗ и тоа викенд
аран жман за двајца во грција, што позитив-
но беше прифатено од учесниците на овие
игри.

Спортските игри и средби на Синди ка -
тот на УПОЗ се негово обележје и можност
членовите да се запознаваат, забавуваат и
дружат. Учеството на 400-тина членови на
Синдикатот на УПОЗ на овие игри и средби
покажа дека традицијата што се негува веќе
осумнаесет години сѐ уште опстојува. Исто
така, можеме да кажеме дека организација -
та на Осумнаесеттите спортски игри и сред-
би на Синдикатот на УПОЗ беше одлична, а
одредени новини внесоа нов дух и свежина. 
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АПЕлАЦИОНОТО ПОДРАЧЈЕ СКОПЈЕ ПО ВТОР ПАТ НАЈДОБРИ
Се ОдрЖаа 18-тИ СПОртСкИ ИгрИ И СредбИ на СИндИкатОт на УПОЗ (СИС-УПОЗ 2012 гОдИна)
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Претседателот на Синдикатот на
УПОЗ, Пецо Грујовски одржа рабо-
тен состанок со претставниците на
работодавачите за правосудните ор -
гани: претседателот на Врхов ни от
суд, Јово Вангеловски, претседате-
лот на Судскиот буџетски совет, Але -
ксандра Зафировска и заменик-ми -
нистерот за правда, Билјана Бриш -
ко ска-Бошкоски.

на работната средба присуствуваа и
членовите на Одборот за судска служба и
Одборот за судска полиција, како и претседа-
телите на синдикалните организации на
Синдикатот на УПОЗ од правосудните орга-
ни. Претседателот грујовски го потенцира
фактот дека оваа средба за правосудните
органи е на највисоко ниво од 2001г. за време
на најдолгиот штрајк во правосудството. 

Средбата е резултат на повеќемесеч-
ните разговори за формулирањето на кон-
цептот за колективниот договор за вработе-

ните во правосудните органи со намера да
се отпочне вистински социјален дијалог. тој
истакна дека со основањето на економско –
социјален совет  е отворена нова етапа во
водењето социјален дијалог на национално
ниво. Имено, еСС за прв пат е основан на 30
декември 1996 година, со тоа што оваа ин -

ституција практично не заживеа до 2012 го -
дина. Причините беа во незаинтересирано-
ста на досегашните влади, исто така и на не -
единството и спротивставеноста на синди-
калните организации, како и на нејасните
кри териуми на нивната репрезентативност.
Оваа состојба беше постојано критикувана
од институциите на европската Унија, што
посебно доби на интензитет последните две
до три години. вистинските чекори и подго-
товките беа покренати во 2010 година, со
измените на Законот за работни односи.
Првиот чекор беше дефинирањето на усло-
вите за репрезентативност на синдикатите и
на организациите на работодавачи, за што
се направени измени и се вметнати одредби
во Законот за работни односи. критериуми -
те за репрезентативност на синдикатите се
дадени во членовите од 211 до 220 во
Законот за работни односи, кои се службено
објавени на 5 февруари 2010 година. Покрај
другите услови, законот одредува дека ре -
презентативен синдикат на национално
ниво е синдикатот кој задржува најмалку 10
отсто од вкупниот број вработени во ре пу -
блика Македонија.

Притоа, Претседателот на Синдикатот
на УПОЗ нагласи дека со колективниот
договор конечно ќе се регулираат и подо-
брат правата на вработените во правосуд-
ните органи и ќе се решат проблемите што
членовите на Синдикатот на УПОЗ ги мачат
подолг период.

Според него треба да постои еден
закон кој ќе го регулира работењето на
судовите односно донесување на единствен
Закон за судовите, со кој би се регулирале
правата и обврските на вработените,
бидејќи сите вработени во судовите се дел
од судската власт и се дел од еден хомоген

на иницијатива на членовите на Од -
борот за јавните обвинителства на рМ
(по мошно тело на Претседателството на
Син ди катот на УПОЗ), во просториите на
Син ди катот на УПОЗ на 08.02.2012 годи-
на се одр жа конститутивна седница на
синдикалната организација на јавните
обвинителства на рМ.

Покрај членовите на Одборот (Жанета
киров - Претседател, Мирјана атанасоска,
Изабела Илиева), присутни беа и Претсе да -
телот на Синдикатот на УПОЗ, Пецо грујовски
и генералниот секретар, Милан Живковиќ.

Со донесувањето на Законот за судо-
вите (каде не беа вклучени вработените во
јавните обвинителства) се постави праша-
њето колку ќе биде функционален заеднич-
киот модел на организирање на вработени-
те во судовите и јавните обвинителства. Ова
беше едно од главните теми дискутирани
меѓу членовите на Одборот на јавните обви-
нителства.

како резултат на согледувањата на
Од борот на јавните обвинителства на рМ во
однос на потребата за организирање на
вра ботените во јавните обвинителства во

посебна синдикална организација а не во
состав на судовите, Синдикатот на УПОЗ ја
прифати горенаведената иницијатива.

на конститутивната седница на синди-
калната организација на јавните обвинител-
ства на рМ (СОјО), за претседател беше из -
брана Изабела Илиева, член на Синдикатот
на УПОЗ од Основното јавно обвинителство
во Штип. За членови на Извршниот одбор
беа избрани Жанета киров и Мирјана ата -
на совска.

како приоритетни активности на Син -
дикалната организација на јавните обвини-
телства на рМ (СОјО) за наредниот период се
наведоа: зголемување на членството на СОјО,
учество во подготовката на Законот за јавни-
те обвинителства и секако изедна чување во
делот на платите со судските слу ж беници.

Се очекува вработените во јавните об -
ви нителства да почнат масовно да пристапу-
ваат во Синдикатот на УПОЗ со оглед на тоа
што главната причина за нивната па сивност
беше непостоењето на синдикална организа-
ција која ќе ги организира само вра ботените
од јавните обвинителства и ќе преговара
исклучиво за нивните права и потреби.

врабОтенИте вО јавнИте ОбвИнИтелСтва Се ОрганИЗИраа 
вО ПОСебна СИндИкална ОрганИЗацИја

кОнСтИтУИрана СИндИкална ОрганИЗацИја 
на врабОтенИте вО јавнИте ОбвИнИтелСтва на рМ

Се ОдрЖа СОСтанОк СО ПретСтавнИцИте на СУдСката влаСт

СО ВИСТИНСКИ СОЦИЈАлЕН ДИЈАлОГ И РАЗБИРАЊЕ ДО ЦЕлТА
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тим. Исто така на состанокот беше потенци-
рана заложбата на Синдикатот на УПОЗ за
измени во Законот за академија за судии и
јавни обвинители.

во делот за континуирана обука  освен
судиите и јавните обвинители да стои “струч-
ни соработници со работен стаж над пет (5)
години по положувањето на правосудниот
испит, во судови или јавни обвинителства,  за
кои наместо почетна обука ќе се предвиди
задолжителна обука”. Потоа, во член 46 од
Законот за судовите како посебни услови за
избор на судија на основен суд ќе стои и “
лице кое ја завршило континуираната задол-
жителна обука за стручни соработници”.

Претседателот на УПОЗ и во оваа при-
лика побара вклучување на претставници  на
Синдикатот  во изработка на подзаконскиот
акт за судска полиција  бидејќи единствено
тој е репрезентативен и единствено тој може
да биде преговарачката страна во врска со
креирањето на актите со кои се регулираат
правата на вработените во судската поли-
ција.  Исто така, оценувањето на судските
службеници да биде еднаш годишно, а не на
секои шест месеци бидејќи се покажа како
контрапродуктивно оценувањето со оглед
на обемот на работа во правосудните орга-
ни, како и прашањето за бенефициран стаж
за дактилографите и судските полицајци за
кое Синдикатот на УПОЗ бара да се разгова-
ра со должно внимание.

Истовремено, Синдикатот на УПОЗ како
репрезентативен синдикат бара учеството во
работата на комисиите и работните тела за
донесување на законите, правилниците и
подзаконските акти во правосудството, одно-
сно бара да биде вклучен во расправии во

врска со сите измени на законите кои се
однесуваат за вработените во правосудните
органи. на средбата беше предложено до
15.04.2012 година да се формираат работни
групи за подготовка на текст на колективниот
договор,  а за еден месец да се да се направи
Предлог – текстот на колективниот договор
за правосудните органи. Претседателот
грујовски, го наметна фактот дека
Синдикатот на УПОЗ и Министерството за
правда имаат одговорност пред сите врабо-
тени во правосудните органи и потребно е да
воспостават социјален дијалог кој ќе придо-
несе за подобрување на работната средина и
приближување на истата кон европските и
светските стандарди.

на  средбата Заменик – министерката
билјана бошковска-бришковски истакна
дека при донесување на Законот за судска
служба се имаа во предвид европските
стандарди и нормативи. Според неа, судска-
та служба треба да биде одвоена од судии-
те, со цел да дојде со унапредување на нив-
ните права и обврски. Притоа , нагласи дека
во понатамошната постапка во зависност од
потребите можеби ќе дојде до напредување
на постојаната законска легислатива, но во
моментов Законот за судска служба според
неа досега дава успешни резултати.

Претседателката на Судскиот буџет-
ски совет александра Зафировска истакна
дека буџетот е лимитиран, што значи дека
истиот треба да се движи во рамките на
средствата кои се обезбедени за тековната
година. Според неа, доколку се донесе одлу-
ка, треба да се согледаат барањата на син-
дикалците, на вработените на судската
служба и да се продолжи со преговарање.

Што се однесува до обединувањето на
судиите и судската служба во еден Закон, за
судовите се значајни како судиите така и
судската служба, затоа што едни без други
не можат да работат.

Претседателот на врховниот суд,  јово
вангеловски ги поздрави напорите на
Синдикатот и истакна дека ова е почеток на
циклус на разговори кој ќе придонесе за зго-
лемување на задоволството на вработените
во судската администрација,  до подобрува-
ње на квалитет на работењето на судовите,
а со тоа и до зголемување на задоволството
на граѓаните како корисници на услугите на
судовите.

на 11.04.2012 година во зградата на
Сојузот на синдикати на Македонија се
одржа состанок со работната група за
колективниот договор за правосудните
органи составена од членови на Синдикатот
на УПОЗ и претставници од Судскиот буџет-
ски совет, врховниот суд и Министерството
за правда на рМ. на состанокот беше
заклучено работната група на Синдикатот
на УПОЗ да го изработи Предлог-текстот на
колективниот договор за правосудните
органи и истиот да биде доставен на разгле-
дување на потписниците на кд.

Исто така на 20 и 21.04.2012 година во
Скопје се одржа состанок со работната
група за колективно договарање. на соста-
нокот се расправаше по Предлог-текстот на
колективниот договор за правосудните
органи кој беше доставен до претставници-
те на потписниците/работодавачите кои се
дел од работната група.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Пецо грујовски во
просториите на Министерството за правда ја одржа втората сред-
ба со Министерот за правда, г-дин блерим беџети на која се диску-
тираше за проблемите во правосудните органи.

на средбата присуствуваа и Заменик-министерот, билјана
бришкоска - бошкоски и државниот секретар, диме Спасов.

И на оваа средба претседателот грујовски ја потенцираше
потребата од вклучување на претставници на Синдикатот на УПОЗ
во работните тела задолжени за донесување на законите, правил-
ниците и подзаконските акти во правосудството и јавните обвини-
телства и напомена дека не смее да се дозволи отсуството на 

социјален дијалог да биде причината за радикализирање на неза-
доволството меѓу вработените во правосудните органи. двете
страни го потврдија фактот дека добрата комуникација меѓу
социјалните партнери сигурно ќе придонесе за мирно решавање на
работно-правниот статус на членовите на Синдикатот на УПОЗ.

Истовремено, се дискутираше и за активностите околу потпи-
шување на колективниот договор за правосудните органи, а
Претседателот грујовски од Министерот побара да се забрза
постапката околу потпишување на колективниот договор. За таа
цел беше заклучено дека е потребно Министерството за правда да
предложи свој претставник во работната група што беше договоре-
но и на првата средба.

донесувањето единствен закон за судовите беше уште една
од актуелните теми за која Синдикатот на УПОЗ и Министерството
за правда разговараа на двете средби.

Заклучокот што произлезе од работната средба на социјални-
те партнери за правосудните органи и јавните обвинителства беше
дека во најкраток можен рок треба да се формираат посебни
работни групи кон кои ќе ги насочат најважните нерешени праша-
ња  поврзани со вработените во правосудството и обвинителства-
та и низ дијалог да се решаваат актуелните проблеми.

втОра рабОтна Средба СО МИнИСтерОт За Правда 

ПОтенцИрана ПОтребата 
За ФОрМИрање на рабОтнИ грУПИ
За реШавање на ПрОблеМИте на

врабОтенИте вО ПравОСУдСтвОтО
И ОбвИнИтелСтвата



Претседателот Пецо Грујовски
оствари средба со Туллио Мор -
ган ти експерт за администра-
ција, ангажиран од МИОА на која
се разговараше за донесување
на единствен Закон за админист-
рација.

во просториите на Синдикатот на
УПОЗ, претседателот Пецо грујовски оства-
ри средба со туллио Морганти, експерт за
администрација ангажиран од Министер -
ството за информатичко општество како со -
ветник при изработката на единствениот
Закон за администрација за република Ма -
кедонија.

на средбата освен Претседателот на
Синдикатот на УПОЗ присуствуваа и гене -
ралниот секретар, Милан Живковиќ и прав-
ниот советник од Сојузот на синдикатите на
Македонија, лиле Петрова.

на средбата се разговараше за наме-
рата на Министерството за информатичко
општество и администрација (МИОа) за до -
несување на единствен Закон за админист-
рација што ќе ја регулира материјата што
досега беше опфатена со Законот за држав-
ни службеници и Законот за јавни службе-
ници, како и за улогата на Синдикатот на
УПОЗ во изработката на истиот.

Од страна на Синдикатот на УПОЗ беа
презентирани ставовите за вклучување на
Синдикатот не само во работата на работни-
те тела што го подготвуваат Законот за
администрација, туку и во работните групи
за сите закони кои влијаат на работно-прав-
ниот статус на членовите на Синдикатот на
УПОЗ. Исто така, се потенцира загрижено-
ста што произлегува од одредбите на За -
конот за државни/јавни службеници за
огра ничувањето на улогата на колективните
договори во однос на унапредувањето на
правата на вработените во администра-
цијата. Со други зборови, платите и правата
на вработените во администрацијата се
регулираат само со закон, а без право исти-
те да се подобрат со колективен договор.

Претседателот грујовски повторно го
пренесе мислењето на голем дел на члено-

вите во однос на последните измени на
законите кои предвидуваат распоредување
на членовите во други институции без нивна
согласност, односно фактот што може да
дојде до злоупотреба на овие одредби.

г-динот Морганти изрази огромно за -
доволство што репрезентативниот синдикат
за вработените во органите на управата
активно работи на подобрување на правата
на своите членови и што се произнесува со
конкретни предлози со цел донесување на
применлив и ефикасен Закон за админист-
рација. експертот за администрација кажа
дека ќе се заложи Синдикатот на УПОЗ да
биде вклучен во изработката на Законот за
администрација.

Исто така, тој се согласи со ставот на
Синдикатот на УПОЗ дека колективните до -
го вори треба да имаат клучна улога во уре-
дувањето на работно-правниот статус на
вра ботените во администрацијата и напоме -

на дека еден од неговите предлози ќе биде
да има и посебен Закон за плати за адми-
нистрацијата кој комплетно ќе го дорегули-
ра делот на платите за вработените во
администрацијата.
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Glasilo na Sindikatot 
na rabotnicite od upravata, 

pravosudnite organi i zdru`enijata 
na gra|ani na RM

12 Udarna brigada bb-Skopje, 

tel./faks: 02/32-30-829;  02/31-26-351;

www.upoz.org.mk

• Biltenot go podgotvuva i ureduva: 
Marta Atanasovska

• Kompjuterska podgotovka: 
“Makform”- Skopje

IMPR E S SUM

Средба СО екСПертОт За адМИнИСтрацИја тУллИО МОргантИ

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ќЕ ПОМОГНЕ 
ВО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЕДИНСТВЕН ЗАКОН

ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА


