
На Четвртата седница на Прет се да -
тел ството на Синдика тот на УПОЗ
која се одржа на 28.06.2011 година
најмногу се расправаше во врска со
реакциите на членството и Синди кал -
ните организации во врска со пред -
из борните активности на Син ди ка тот
на УПОЗ и ССМ, како и за дру ги те ак -
тив ности на Синдикатот на УПОЗ во
периодот помеѓу двете седници.

На оваа седница членовите на Прет -
седателството на Синдикатот на УПОЗ
се произнесоа по реакциите на член-
ството во врска со предизборните ак -
тивности на Синдикатот на УПОЗ и ССМ.

Имено, непосредно пред избори-
те, претседателот на ССМ, Живко Мит -
ревски се појави на Прес - конферен-
ција со лидерот на една политичка пар -
тија во изборниот процес, во вр ска со
иде јата за одредување на ми  нимална
плата, иако претходно ис такнуваше
дека ССМ нема да разговара со ниед-
на политичка партија. При тоа тој наг ла -
си дека со ова се отвора широк фронт
и борба за остварување на минимална
плата, односно дека тој се бори да пос -
тигне општ консензус за прифаќање
на законско утврдување на минимална
плата, а поддршката кон одредена прог -
рама е со цел да се имплементираат и
спроведат целите на Синдика тот пре -
ку политичките партии.

Од овие причини на Четврттата
сед ница тој беше поканет да го об раз -
 ложи неговото присуство на Прес- кон-
 ференцијата кое беше во спротивност
со неговите активности и ставот на Син -
дикатот на УПОЗ кој сметаше де ка Син -

дикатот не треба да остане надвор од
политичките процеси, но истовремено
и да не се определува за било која по -
ли тичка опција.

Тој напомена дека Сојузот на Син -
дикатите на Македонија се залага и се
бори за одредување на минимална пла -
та, зголемување на ниските плати, про -
ширување на условите за пензионира -
ње, подобрување на правата од ра бот -
ниот однос и сите други прашања око -
лу подобрувањето на матери јал ната по -
ложба на работниците.

Исто така, за Претседателот на ССМ
ваквиот потег претставува еден вид на
градење на доверба, однос и кул тура на
преговарање, како и ин сти туционален
пристап и зацврстување на социјалниот
дијалог.

Во продолжение на седницата се
расправаше и за другите активности
одр жани помеѓу двете седници. Семи -
нарот на тема „Зајакнување на капаци -

тетите на синдикалните лидери“ кој се
одржа од 16 д 18 јуни во хотел „Сла ви -
ја“ - Охрид, кој беше втор семинар го ди -
нава поддржан од фондаци јата Фрид -
рих Еберт. Семинарот беше ко рисен и
добро прифатен од членовите на УПОЗ,
а за тоа придонесоа пре да ва чите и до б -
рата организација. Исто времено, Прет -
се дателство то бе ше ин форми ра но и за
одржаните 17-ти спорт ски игри и средби
кои поминаа во од лична ат мосфера,
нат прева ру ва ње и дружење. Игрите беа
одржани од 9 до 11 јуни 2011 година
во хотелот Мет ро пол во Охрид и на нив
учествуваа околу 400-тина членови на
Син дикатот на УПОЗ и 56 прет став ни ци
на Синди ка тот на др жавните и локални -
те службеници и на меште ници од Хр ват -
ска. И овие спортски игри и средби беа
доб ро подготвени, а учесниците беа за -
доволни од севкуп ната организација и
можноста да се дружат и за ба вуваат по
седумнаесетти пат.
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ВО ВРСКА СО ПРЕДИЗБОРНИТЕ АКТИВНОСТИ

Четвртта седница на Претседателството на синдикатот на УПоЗ (28.06.2011 година)
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На Петтата седница на Претсе -
дателството на Синдикатот на УПОЗ
се расправаше за Предлог - Иници ја -
тивата за промена на работното вре -
ме во органите на управата и пра во -
судните органи како и за презема ње
на активности за формирање на нови
синдикални организации.

На Петтата седница на Претсе да -
телството на Синдикатот на УПОЗ, до
присутните членови беше доставена
Предлог - Иницијатива во која се по со -
чени примерите со образложение зо ш -
то Одлуката за промена на ра бот но то
време на Владата од ноември 2006 го -
дина не е соодветна за вработените
во органите на управата и правосудни -
те органи во Република Ма ке донија.
На седницата на Претседа тел ството на
Синдикатот на УПОЗ, Прет седателот
Пецо Грујовски истакна дека се согла-
сува со потребата од усогласување на
работното време на институциите на
РМ со истите држави - чле нки на Ев -
ропската Унија, но исто така работ-
ното време во Македонија мора да се
усогласи согласно традициите и на -
чинот на живот во нашата држава.

По расправата како заклучок беше
договорено оваа Иницијатива да се
достави до Синдикатите од јавниот
сектор за нивна подршка, Сојузот на
синдикати на Македонија кој треба
да ја достави на разгледување пред
Економско-социјалниот совет и Вла -
дата на Република Македонија. Исто
така, беше усвоен предлогот Синди ка -
тот на УПОЗ да одржи и прес-кон фе -
ренција на која за Иниција ти вата ќе
ги информира членовите и јавноста.

На оваа седница се расправаше
и за активностите околу формирање
на нови синдикални организации. Прет -
седателот Пецо Грујовски истакна де -
ка Синдикатот на УПОЗ треба активно
да се заземе околу враќање на члено-
вите кои под разни притисоци иста-
пиле од Синдикатот на УПОЗ, како и да
се формираат нови синдикални орга-
низации особено во оние средини каде
досега нема формирано синдикална
организација. Синдикатот на УПОЗ е
цврст синдикат кој со рационално и
добро работење може без проблем да
ги реализира активностите особено

што финасиската состојба е задоволи -
телна што претставува голема си гур -
ност за натамошното работење. По

расправата се заклучи дека Син ди ка -
тот на УПОЗ треба постојано да одр-
жува контакти со сите синдикални ор -
ганизации како и досега, да се презе-
мат поголеми активности во тие среди -
ни каде што има незадоволство меѓу
членовите, како и да се најде на чин за
одбрана од нападите од другите син-
дикати кои со притисоци и за ка ни ги
преземаат членовите на УПОЗ и да се
формираат нови синдикални ор гани за -
ции во оние срединин во кои досега
не биле формирани.

Исто така Претседателот на Син -
дикатот на УПОЗ нагласи дека треба
да се почитува одредбата во Стату тот,
а особено за пристапување и истапу-
вање на членовите, како и да се работи
на поголема афирмација на Соли дар -
ниот фонд на Синдикатот на УПОЗ.

На крајот беше направен распо-
ред на членовите на Претседател ство -
то и на други членови кои треба да по -
 кренат иницијативи за формирање нови
синдикални организации во средини-
те блиски на нивните организации кои
синдикално не се организирани.
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ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОМЕНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Петта седница на Претседателството на синдикатот на УПоЗ (28.09.2011 година)

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ
СО НОВА WEB СТРАНИЦА

(www.upoz.org.mk)

Од месец јули 2011 година беше
пуштена во употреба новата реди-
зајнирана WEB страница на Синди -
катот на УПОЗ. Преку неа членови-
те на Синдикатот може да се ин фор -
мираат за сите реализирани ак тив -
ности, за поволностите кои ги нуди
на своите членови преку синдикал-
ната понуда, како и за сите дру ги ин -
формации за Синдикатот на УПОЗ.
Истовремено, преку контакт фору-
мот кој се наоѓа на WEB страни цата
на членовите им се овозможува по -
лесна комуникација со Синди катот
на УПОЗ.



Шестата седница на Претседател ство -
то на Синдикатот на УПОЗ се одр жа
на 05.11.2011 година во Ве лес. На неа
се разгледуваа Финан сис ките из веш -
таи на синдикалните организации и се
информираа присутните за преземе-
ните активности за подобрување на
со цијалниот ди јалог.

Воведни напомени во расправата
даде Претседателот Пецо Грујов ски, а
потоа збор зеде членот на Над зорниот
одбор Димитар Гаќев кој при суству ва -
ше на седницата како за мена за Прет -
седателот на Надзор ни от од бор Биља-
на Стаматова. Според Извеш тајот, до
Синдикатот на УПОЗ беа пристигнати
24 извештаи од вкупно 106 синдикални
организации и од нив: четири (4) извеш-
таи не беа при фат ли ви поради несо-
одветната содр жина на истите, еден (1)
извештај укажува дека поради немож-
носта да има увид во финансиското
ра ботење на синдикалната организа-
ција во 2010 година нема доставено
извештај до Синдика тот на УПОЗ, де -
сет (10) од вкупно 16 членови на Прет -
седателството на Син дикатот на УПОЗ
доставиле извештај за финансиското
работење, деветна есет (19) извештаи
целосно или де лумно ги задоволуваат
критериумите кои беа утврдени во ба -

рањето за дос тавување на извештаите
на синдикалните организации и чети -
ри наесет (14) извештаи ги имаат соод -
ветните ин фор мации согласно барање-
то за доставување на извештаите на
син дикалните организации.

Исто така, препорака на Надзор -
ниот одбор е уплатата на членарина-
та во износ од 1% да се врши директ-
но во Синдикатот на УПОЗ, бидејќи
ваквиот начин на уплата е најтранспа -
рентен и се покажа како најсоодве-
тен, без можност за манипулации и сом -
нежи за злоупотреби.

Истовремено, Претседателот Пецо
Грујовски ги информираше присутни-
те членови за активностите преземе-
ни за подобрување на социјалниот ди -
јалог. Тој истакна дека по одржување
на парламентарните избори како и
со работката и конструктивноста на
Владата на РМ со Сојузот на синдика-
ти на Македонија во однос на утврду-
вањето на минимална плата, се созда -
де нова клима како и добра соработ-
ка со Министерствата кои се клучни во
процесот за подобрување на социјал -
ниот дијалог. Претседателот ги ин фор -
мираше членовите и за неколку сред-
би кои се од големо значење за Син -
дикатот на УПОЗ и тоа: средба со Ми -
нистерот за информатичко општес т -

во Иво Ивановски на која се разгова-
раше за активности околу потпишува-
ње на Колективните договори на ниво
на гранка и средба во Министер -
ството за правда на која се разгова-
раше за учеството на Синдикатот на
УПОЗ во работата на комисиите и ра -
ботните тела при донесувањето на за -
коните, правилниците и подзаконски-
те акти во правосудството, формира-
ње на работни групи за подготовка
на текст на Колективниот договор за
вработените во правосудството, ак -
тивностите на синдикалната органи-
зација при Министерството за прав-
да, како и за воспоставување на вис -
тински социјален дијалог со Минис тер -
ството за правда на РМ.

Исто така, Синдикатот на УПОЗ се
обрати до Претседателот на Врхов -
ни от суд, Министерството за правда и
претседателот на Републичкиот суд-
ски совет со барање за одредување
на претставници за работна група за
подготовка на текстот на Колектив ни -
от договор за правосудните органи.

Од расправата по оваа точка се до -
 не се заклучок дека Синдикатот на УПОЗ
активно работи на подобрување на со -
цијалниот дијалог и создава позитивна
клима за прашања кои се од клучно зна -
чење за членовите кои ги застапува.
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САМО МАЛ ДЕЛ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДАДОА ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ

Шестта седница на Претседателството на синдикатот на УПоЗ (05.11.2011 година)



На средбата основно прашање за
кое се разговараше беше прашањето
за склучувањето на Општиот колекти-
вен договор за јавен сектор и размена
на мислења околу одредени прашања
во врска со тоа, реформите во јавната
администрација и сл.

Имено, на средбата беа истакна-
ти повеќе прашања, меѓу кои домини-
раа прашањата за:

• што поскоро склучување на Опш -
тиот колективен договор за јавниот
сектор,

• склучување на грански колек-
тивни договори и во рамките на тоа по -
голема активност и на синдикатите и
на соодветните министерства,

• расчистување на дилемите око -
лу прашањето кој се е јавен службе-
ник, дали и јавните претпријатија што
не се на Буџет, а даваат јавна услуга,
ќе бидат опфатени со ОКД за јавниот
сектор,

• примената на одредени институ -
ти, како што се принуден одмор, рас-
поредување, кариера, кои досега ги
имаше во приватниот или само во јав-
ниот сектор,

На 08.08.2011 година, во Министер -
ството за информатичко општество
и администрација, министерот Иво
Ивановски одржа работна средба со
претседателот на ССМ м-р Живко Мит -
ревски и претседателите на Син ди -
ка тот за здравство и социјална заш -
тита Љубиша Каранфиловски, претсе-
дателот на СУТКОЗ Зоран Геор ги ев -
ски, претседателот на Синди ка тот на
УПОЗ Пецо Груевски и Лилјана Јан -
ку ловска од ССМ. 

• утврдување на минималната пла -
 та, односно најниската плата, прашање -
то на коефициентите на сложеност,

• еднаквоста во уредувањето и ост -
варувањето на правата на работници-
те и во двата сектора,

• потребата од преиспитување на
распоредот на работното време во јав -
ната администрација,

• реформата во јавната админи -
стра ција и тн.

Во рамките на средбата беше до -
говорено што е можно побрзо ра бот -
ните групи да продолжат да работат
на текстот на ОКД за јавниот сектор,
а од страна на ССМ до Минис те рот да
се достават прашањата за кои ССМ сме -
та дека треба поконкретно да се утвр -
дат, односно да бидат јас но преци зи ра -
ни и утврдени во самиот колективен
договор. Истовре мено, Претседа телот
на Синдикатот на УПОЗ, Пецо Гру јов ски
го покрена прашањето за проб лемот со
работното време и побара про мена на
ис тото, односно вра ќање на ста рото ра -
ботно време за вра ботените во јавна-
та администрација.
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ЗАПОЧНАА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ПОТПИШУВАЊЕ НА
ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИОТ СЕКТОР

Синдикатот на работниците од управата, правосуд-
ните органи и здруженијата на граѓани на РМ поднесе
до Сојузот на синдикати на Македонија и Владата на РМ
Иницијатива за промена на работното време во орга ни -
те на управата и правосудните органи, согласно Одлу ка -
та донесена на 5-тата Седница на Претседател ството на
Синдикатот на УПОЗ.

Синдикатот на УПОЗ бара да се врати „старото“ ра -
ботно време, односно почетокот на работното време во
органите на управата и правосудството да биде најмал-
ку за еден час порано од сегашната одредба која го одре -
дува работното време од 08:30 до 16:30ч.

Со оглед на тоа што забелешките на Синдикатот на
УПОЗ (како и на останатите грански синдикати членки
на Сојузот на синдикати на Македонија кои беа против
оваа одлука за промена на работното време) не беа при -
фатени, во почетокот на 2007 година беше направена
анкета меѓу членовите на Синдикатот на УПОЗ со главна
цел да се идентификуваат проблемите во работната сре -
дина и истите да добијат приоритет. Резултатите не нè

изненадија – работното време (и потребата од промена
на истото) и понатаму е на врвот на листата на барања
на членовите на Синдикатот на УПОЗ (нормално, заедно
со потребата од зголемување на платите).

Исто така, Синдикатот на УПОЗ во мај 2011 година ја
алармира јавноста за барањата на членовите на Синди -
ка тот на УПОЗ и испрати јавен апел до сите политички
партии кои пред изборите од јуни 2011 година претенди -
раа за освојување на власта.

Во Иницијативата доставени се три опции за проме -
на на почетокот на работното време, од кои една е да се
врати работното време со почеток од 07:00 часот, втора -
та е за определување на летно и зимско работно време
(летно од 07:00 ч, зимско од 07:30 часот) и третата е за оп -
ределување на клизно работно време (од 07:00 до 07:30
часот).

Синдикатот на УПОЗ ќе направи сè за да им овозмо -
жи на своите членови работни средини кои нема да пре-
дизвикуваат промени во нивниот севкупен начин на жи -
веење.

Прес - конференција на синдикатот на УПоЗ

ДА СЕ ВРАТИ „СТАРОТО” РАБОТНО ВРЕМЕ
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На последната седница од оваа
година која се одржа на 21.12.2011
го дина се расправаше за активности-
те на одборите и комисиите на Син -
ди катот на УПОЗ и неговите органи во
2011 година како и за промената на
членските книшки на Синдикатот на
УПОЗ

Претседателот на Синдикатот на
УПОЗ на почетокот на седницата ги ин -
формираше членовите дека во пери -
од од една година се одржани седум
седници на Претседателството на Син -
дикатот на УПОЗ, осум седници на Из -
вршниот одбор, и по две седници на
Над зорниот одбор и Статутарната ко -
мисија. 

Истовремено, се одржаа состано -
ци со членовите на Одборите и Коми -
сиите и две седници на Советот на ССМ
на кои присуствуваа членовите на Со -
ветот од Синдикатот на УПОЗ.

Исто така, Претседателството бе -
ше информирано и за реализираните
активностите на Синдикатот во пери -
одот помеѓу двете седници, а како една
од активностите која го привлече вни -
манието на јавноста и го оцени како по -
зитивно беше Иницијативата за проме -
на на работното време.

Воедно, Претседателот на Син -
ди катот на УПОЗ истакна дека и пок -
рај задоволството од реализираните
активности и одговорниот однос на
прет седателите на одборите и коми -
сиите сè уште тие не се наметнаа како
главни двигатели и креатори на ак тив -
ностите како помошни тела на Претсе -
дателството. Исто така како по казател
дека Синдикатот на УПОЗ ја има до -
вер бата од своите членови по кажу ва -
ат и многубројните јавувања до Синди -
катот како и барањата за правна заш ти -
та и помош од страна на оние чле нови
кои се соочуваат со проблеми на свои -
те работни места.

За таа цел, претседателот Грујов -
ски упати порака до присутните члено -
ви дека и во иднина треба да работиме
заедно во еден колективен дух, един-
ствени во активностите со цел да се
оправда довербата дадена од члено-
вите на Синдикатот на УПОЗ. Исто така,
уште еднаш беше потенцирано дека

Синдикатот на УПОЗ интензивно треба
да работи на придобивање на млади
членови и нивно вклучување во сите
активности. Новите членови треба да

дадат еден нов импулс на активности -
те на Синдикатот и нов начин на работа.

Покрај тековните прашања кои
беа на дневниот ред, се расправаше и
за промена на членските книшки на
Син дикатот на УПОЗ. Претседателот

Пецо Грујовски истакна дека оваа про -
мена ќе биде од голема корист за чле -
новите, бидејќи со добивање на нови-
те членски книшки ќе имаат повеќе при -

ливегии. Со нив ќе се овозможи по лес -
но идентификување на членови те кои
ќе присуствуваат на спортските игри
како и при користењето на сите повол -
ности од Синдикалната понуда на Син -
дикатот на УПОЗ. 

КАКО РАБОТЕА ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ 
НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ВО 2011 ГОДИНА

седМа седница на Претседателството на синдикатот на УПоЗ (21.12.2011 година)

СЕ ОДРЖА ТРЕТИОТ СЕМИНАР ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ 
НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЛИДЕРИ 

И АКТИВИСТИ

Во периодот од 15 до 17 декември во хотел „Салида“ - Прилеп,
Синдикатот на УПОЗ во соработка со фондацијата “Фридрих Еберт”
го одржа третиот семинар на тема “Зајакнување на капацитетите на

синдикалните лидери и активисти“. Учесници на семинарот беа члено-
вите на одборите и комисиите на Синдикатот на УПОЗ, како и претсе-

датели на Синдикалните организации.

Предавачи на семинарот беа проф. Др. Константин Петковски, м-р Ла -
зар Јовевски и м-р Димитар Апасиев.

Професорот Петковски се осврна на карактеристиките кои што лиде-
рот треба да ги има - и во случај да ги нема, како да се стекне со нив. Исто
така, беа дадени и конкретни примери за начинот на преговарање на син -
ди калните лидери во однос на колективните договори.

М-р Јовевски ги објасни принципите на колективното преговарање ка -
ко и разликите во одредени колективни договори. Во една динамична и
интерактивна дискусија, учесниците имаа можност да постават прашања
кои беа специфични за нивните дејности.

М-р Апасиев направи резиме на трудот „Обезвреднување на трудот“ и
„Работни спорови-позитивни примери од судската пракса“, издадени од
„Дви жењето за социјална правда - Ленка“. Со разни примери од (работното)
секојдневие од минатите 20 години, учесниците беа запознаени со конкрет-
ни примери на намалување на работничките права преку изменување на
законите, како и со примери за позитивно решавање на работните спорови.
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Синдикатот на УПОЗ покрај основ -
ната функција на зачувување и унапре -
дување на правата од работен однос,
со акцијата наречена СИНДИКАЛНА
ПОНУДА сака да им овозоможи на свои -
те членови користење на производи и
услуги под поволни услови.

За таа цел Синдикатот на УПОЗ
склучи договори за деловна соработ-
ка со повеќе компании со поволности
кои можат да ги користат исклучиво
на шите членови.

Оваа понуда во иднина ќе се про -
ширува и со нови производи и услуги,
односно ќе се склучуваат и нови до го -
вори зависно од потребите и жел би те
на нашите членови.

СИНДИКАЛНАТА ПОНУДА и ус ло -
вите, членовите на Синдикатот ќе мо -
жат да ги користат со потврда за член -
ството која ќе можат да ја добијат од
Претседателот на синдикалната ор -
га низација.

Досега, Синдикатот на УПОЗ има
склучено договори со следниве фирми:

Ü Од секторт за прехрамбени и
други производи со Симпо и ОХХО
Ледер,

Ü Од секторот за осигурување,
регистрација на моторни возила и
авто школи со САВА Осигурување и
АСУЦ Боро Петрушевски – Скопје,

Ü Од секторот за телекомуника -
циски услуги со BLIZOO (Cable tel),

Ü Од секторот за електронски
апарати и бела техника со НЕПТУН,

Ü Од секторот за здравствени
услуги со стоматолошка организна-
ција „ПЗУ Божиновски“ – Скопје.

За постапката и условите за ко -
ристење на услуги на горенаведените
компании, како и за новите ажурира-
ни листи на фирми и компании со кои
Синдикатот на УПОЗ има склучено до -
говор, можете да се информирате на
веб страната на Синдикатот на УПОЗ-
www.upoz.org.mk

Синдикатот на УПОЗ е во прегово -
ри и со други фирми од разни сектори,
а истовремено и синдикалните органи -
зации имаат можност да предлагаат ком -
пании кои ќе ни понудат соодветни и
поволни услови, а посебно синди кал ни -
те организации кои се наоѓаат во гра-
дови каде фирмите со кои Син дикатот
на УПОЗ има склучено договор немаат
свои продавници/претс тавништва.

Синдикатот на работ-
ниците од управата, право-
судните органи и здружени -
јата на граѓани на РМ (УПОЗ)
за прв пат учествуваше на
спортско - рекреативните
средби на Синдикатите од
управата и правосудството
на Југоисточна Европа.

Спортските игри се одр -
жаа во Бања Врујци, Србија
од 15 до 18 септември 2011 г.

По одржаните натпре-
вари во осум дисциплини во
машка и женска конкурен-
ција беа постигнати следни -
те резултати:

_  прво место во баскет, 
_  второ место во пинг понг
_  и трето место во пливање

во женска конкуренција.

Како учесници и гости
на овие спортско рекреатив -
ни средби кои се одржува-
ат по четвртти пат, од Син -
дикатот на УПОЗ присуству -
ваа 40-тина учесници и тоа

од следните синдикални ор -
ганизации: 

• Агенција за ка та стар
на недвижности,

• Апе лационо подрачје
Скопје,

• Апелационо подрачје
Штип, 

• Локална самоуправа
Прилеп, 

• Државен архив на РМ,
• Локална самоуправа

Струга и

• Управа за јавни при-
ходи.

Истовремено, се одр жа
и семинар на тема „Ре фор -
мите во правосудството во
регионот“ каде што учес тво
на истиот зеде и Син ди ка -
тот на УПОЗ.

Овие спортско-рекре -
ативни средби пред се пре-
тставуваат убава прилика
за дружење и разменување

на искуства со Синдика ти -
те од Југоисточна Европа.

Исто така се отвори мож -
ност Синдикатот на УПОЗ
да ја продолжи традиција та
и да биде домаќин на Пет -
тите спортско-рекреативни
игри. За таа цел на седница-
та на Органи за циониот од -
бор беше донесена Одлука
игрите да се одр жат од 13
до 16 септември 2012 годи-
на во Охрид.

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

Поволности За набавка и користење на ПроиЗводи и УслУги 
За Членовите на синдикатот на УПоЗ

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА

Четврттите сПортски игри и средби на
синдикатите на УПравата и ПравосУдството 

на ЗеМијите од јУгоистоЧна евроПа

ЧЕТВРТОТО МЕСТО 
ЗА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

Син дикатот на УПОЗ ќе биде домаќин на петтите спорт-
ски игри на Синдикатите на управата и правосудството
на земјите од Ју гоисточна Европа кои ќе се одржат од
13-16 Септем ври 2012 година во Охрид


