
 

На Единаесеттата седница 
на Претседателството на

Синдикатот на УПОЗ се водеше
расправа за реакциите 

на членството во врска со 
поскапувањата на енергенсите,

се усвоија критериуми за 
доделување на награди и 

признанија согласно член 18 
од Правилникот за Солидарен

фонд, се кооптираа  нови 
членови во oдборите и 

присутните беа информирани 
за случувањата во ССМ.

На седницата која се одржа на
05.09.2012 година се расправаше за
секојдневните зголемувања на цени-
те на енергенсите, услугите и прех ран -
 бените производи. Членовите на Син -
ди катот на УПОЗ реагираа во врска
со поскапувањата на енергенсите во
РМ и побараа од УПОЗ јавно да реа-
гира за загрозената економско-соци -
јална положба на нивните семејства
и општо на сите граѓани во РМ. Од тие
причини, Синдикатот на УПОЗ заклу-
чи дека за вакво социјално прашање
Синдикатот мора да реагира.

За таа цел, Синдикатот на УПОЗ
одржа прес конференција на која го
артикулира мислењето на своето
членство и порача дека ССМ треба да
ја води социјалната политика на чле-
новите на синдикатите и заради тоа
треба да им даде поддршка на граѓа-
ните. Синдикатот на УПОЗ побара од
Сојузот на синдикати на Македонија
да се разговара по ова прашање на
сед  ница на Претседателството на ССМ
и да се изгради заеднички став за пре -

 земање на мерки за ублажување на
це новниот шок. 

Од страна на ССМ беше одржана
прес-конференција, но не се пок ре наа
други активности по ова прашање.

На оваа седница беше истакнато
и прашањето за Платформата за здру -
жување на ССМ и КСС и формирање-
то на единствен Сојуз на самостојни
синдикати на Македонија – Респект.
Откако беше отворена дискусија меѓу
присутните членови се донесе заклу-
чок дека Синдикатот на УПОЗ е про-
тив начинот на здружување навeден
во „Платформата“ и го овласти Прет -
се дателот на Синдикатот на УПОЗ да
не го прифаќа таквиот начин на здру-
жување.

Согласно членот 18 од Правил ни -
 кот за Солидарен фонд се доделува-

ат награди и признанија на поедин  ци
или организации за посебни значај ни
резултати. Претседателството на сед -
ницата донесе и усвои крите ри уми за
доделување и тоа: учество во дисци -
п лински постапки, активно учество во
промената на законската регулатива,
зголемување на член ство то како и дру -
ги случаи кои придо несуваат за афир -
мација на Синди ка тот на УПОЗ.

На Единаесеттата седница се ус -
во ија и Измените и дополнувањата на
Правилникот за Солидарен фонд кои
беа направени од Комисијата за Со -
ли дарен фонд и кои се во интерес на
членството, како и заради афирмаци -
ја и користење на Солидарниот фонд
во иднина.
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Дванаесеттата седница 
на Претседателството се одржа во
Кавадарци и на неа се расправаше
за актуелните состојби од работата

во Синдикатот на УПОЗ, 
за Измените во законот за плати и
се усвоија Измени и дополнувања 

на Статутот на Синдикатот на УПОЗ.

На оваа седница по првата точка
се расправаше за проблемите со кои
се соочува Синдикатот на УПОЗ и при -
тисоците кои ги има од страна на од -
редени структури во ССМ. Синди ка -
тот на УПОЗ покрај сите активности
што ги презема во врска со поскапу -
ва њата на енергенсите во РМ, оби-
дот да реагира по ова прашање, како
и да им даде поддршка на граѓаните,
не доби никаква поддршка од страна
на ССМ. 

За оваа активност ССМ истакна
сосема различни ставови, почна да се
меша во работата на Синдикатот на
УПОЗ, покажа непочитување кон не -
го вите одлуки, како и кон Одлуките
на Извршниот одбор. Истовремено,
во врска со активностите кои ССМ од -
носно Претседателот ги презеде ми -
на тиот месец и донесе Одлука за про -
дажба на дел од имотот, Претседа -
тел ството на Синдикатот на УПОЗ ка -
тегорично се изјасни дека е против
распродажбата на синдикалниот имот
особено во услови кога не се почиту-
ва Статутот на ССМ и не се дефинира -
ни правата на сопственост.

На седницата се расправаше и
за работата на синдикалните органи-
зации на Синдикатот на УПОЗ. Спо -
ред Претседателот Грујовски актив-
ностите се во тек и се со добар ин -
тен зитет. И покрај тоа, сепак тој сме -
та дека треба да се поттикне работа-
та во синдикалните организации осо -
бено околу преземање на активности
за потпишување на Колективни дого-
вори. Исто така го искажа и пробле-
мот со пререгистрацијата на уште мал
број синдикални организации како и
проблемот и притисокот од страна на
членовите во врска со доделување на

безкаматна позајмица од Солидарен
фонд.

На седницата истовремено се
раз говараше и за Измените во Зако -
нот за плати. Како што беше најавено
од Владата на РМ платите на адми-
нистративците требаше да се зголе-
мат до 34% во три фази по 10% поч -
ну вајќи од октомври 2007 година. От -
ка ко во првите две години платите се
зголемија за 20% поради кризата ис -
платата на другиот дел од зголемува-
њето беше одложено. Имено, зголе-
мување на платите од 5% беше наја -
вено и за декември 2012 година, но
за жал следат Измени во Законот за
плати и зголемувањето е оставено за
декември 2013 година. Со оваа изме-
на во законот, административните ра -
ботници останаа без очекуваното
зго лемување и затоа Синдикатот на
УПОЗ смета дека заедно со другите
гранкови синдикати од јавниот сек-
тор треба да реагира и да биде со ци -
јален партнер во креирањето на пла-
тите во РМ за вработените во адми -
ни с трацијата.

На седницата беше заклучено
дека заедно со другите синдикатите
треба заеднички да побараат спро -
ве дување на Законот и со соопште-
ние или Прес конференција да се ис -
 к аже незадоволството од оваа из -
мена.

На оваа седница беа разгледани
и Измените и дополнувањата на
Статутот на Синдикатот на УПОЗ.
Откако Претседателот на Статутар -
на та комисија Борче Мирчевски ги
образложи измените и дополнувања-
та, присутните членови едногласно
ги усвоија. 

Како една од започнатите актив-
ности е и потпишувањето на Колек -
тив ниот договор за судските службе-
ници, лицата вработени во судовите
кои вршат технички и помошни рабо-
ти и судската полиција. Претседа те -
лот Грујовски на оваа седница ги из -
вести присутните за добриот почеток
на преговорите, но активностите зас -
танаа поради незаинтересираноста
од страна на работодавачите. Затоа

Синдикатот на УПОЗ писмено ги из -
вести социјалните партнери за неза-
доволството меѓу вработените - чле-
нови на Синдикатот на УПОЗ врз кои
директно влијае одложувањето на
ак тивностите за потпишување на Ко -
лективниот договор за судските служ -
беници, лицата вработени во судови-
те кои вршат технички и помошни ра -
боти и судската полиција. Во Извес -
ту вањето до в.д. претседателот на
Врховниот суд на РМ, Милка Стеф ко -
ва и претседателот на Судскиот бу -
џет ски совет на РМ, Александра За фи -
 ровска наведено е дека и покрај нас -
тојувањата на Синдикатот на УПОЗ
да се оствари средба на која ќе се
до говори динамиката за преговори-
те околу Колективниот договор, ниту
еден од социјалните партнери досе-
га не успеале да одвојат време за
средба. Даденото образложение е
дека од презафатеност со работни
обврски претседателите не можат да
остварат заеднички средби. Синди -
ка тот на УПОЗ ги цени работните ан -
гажирања на претседателите на Вр -
ховниот суд и на Судскиот буџетски
совет на РМ, но непостоењето дија -
лог и волја за соработка од било која
страна е кочење на активностите
околу потпишувањето на Колек тив -
ниот договор-што е спротивно на зак -
 лучоците на Владата на РМ за функ-
ционирањето на трипартитниот и би -
партитниот социјален дијалог. Впро -
чем, на забрзана активност околу пот -
пишувањето на Колективниот дого-
вор се обврзаа сите социјални парт-
нери на првиот заеднички состанок
на кој учествуваа тогашниот претсе-
дател на Врховниот суд на РМ, Јово
Вангеловски, претседателот на Суд -
ски от буџетски совет, Александра
Зафировска и заменик-министерот за
правда, Билјана Бришкоска-Бошко -
ски што се одржа на 27.03.2012г. во
зградата на Синдикатот. Незадо вол -
ството меѓу вработените од ваквиот
однос спрема активностите за потпи-
шување на Колективниот договор е
огромно што е всушност искажано
пре ку нивните барања за можен пре -
дупредувачки штрајк.
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РАСПРАВА ПО НЕКОЛКУ СУШТИНСКИ ПРАШАЊА
ДвАНАЕСЕТТА СЕДНИцА НА ПрЕТСЕДАТЕлСТвоТо НА СИНДИкАТоТ НА УПоЗ (03.11.2012 гоДИНА)



Активностите на синдикалните 
организации во изминатиот
период, како и договорот за

начинот и методот на дејствување
на синдикалните организации во

наредниот период беа дел од
дневниот ред на Тринаесеттата
седница на Претседателството

на Синдикатот на УПОЗ. 
На неа, присутните членови беа
информирани и за одржувањето
на 29 Конгрес на ПСИ како и за

други прашања кои се дел 
од работата на Синдикатот 

на УПОЗ.

Тринаесеттата седница на Прет -
се дателството на Синдикатот на
УПОЗ, која беше и последна седница
за 2012 година започна со разгледу-
вање на активностите во изминатиот
период на синдикалните организации
на Синдикатот на УПОЗ. Воведни на -
по мени по оваа точка имаше Претсе -
да телот Пецо Грујовски, а во распра-
вата се вклучија и присутните члено-
ви, Претседатели на синдикални ор -
га низации. Во дискусијата секој од
нив ги истакна преземените активно-
сти во изминатата година и посочија
каде треба да се направат напори за
реализација на активности кои ќе би -
дат во интерес на членовите во на -
ред ниот период. Од преземените ак -
тивности можеме да ги издвоиме
Предлог- Колективен договор за суд-
ските службеници, лицата вработени
во судовите кои вршат технички и
помошни работи и судската полици -
ја, се прават напори за донесување
на Закон за шумска полиција, прет -
ставници од Синдикатот на УПОЗ уче -
с твувале во голем број дисциплин-
ски постапки, се промовирала Син -
ди калната понуда меѓу членовите на
Синдикатот на УПОЗ, како и зголему-
вање на членството во некои синди-
кални организации. По расправата
бе ше заклучено дека и понатаму тре -
ба да се работи на омасовување на
синдикалните организации, застапу-
вање на членовите пред работодава-
чот, да се разговара со членовите и

постојано да се информира членство -
то за работата на Синдикатот на УПОЗ.

Втората точка беше во врска со
одржаниот 29 Конгрес на Меѓуна род -
ната организација на јавните служби
ПСИ во која членува и Синдикатот на
УПОЗ. Конгресот беше одржан од 27
до 30 ноември во Дурбан – Јужна Аф -
рика. Тема на конгресот беше „Во ин -
терес на луѓето“ каде што учесници-
те споделуваа искуства од своите зем -
ји, беше утврдена политиката и акци -
оните планови за клучните прашања
што се однесуваат на синдикалните
права и унапредување на квалитетот

на јавните услуги за општо добро. На
конгресот се изврши избор на нов
Ге нерален секретар. Роса Паванели
од Федерацијата на вработените во
јавниот сектор на Италија беше из бра -
на за нов Генерален секретар на ПСИ.

На оваа седница беше именуван
и нов Генерален секретар на Син ди -
катот на УПОЗ. Согласно член 58 од
Статутот на Синдикатот на УПОЗ по
предлог на Претседателот, за Гене -
ра лен секретар беше именувана Ка -
те рина Поповска.
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КАКО ДА БИДЕМЕ ПОЕФИКАСНИ?
ТрИНАЕСЕТТА СЕДНИцА НА ПрЕТСЕДАТЕлСТвоТо НА СИНДИкАТоТ НА УПоЗ (20.12.2012 гоДИНА) НСО ТАВ - НОВА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА/ЧЛЕНКА 

ВО СИНДИКАТОТ НА

СО ТАВ - НОВА СИНДИКАЛНА РГАНИЗАЦИЈА
ЧЛЕНКА ВО СИНДИКАТОТ НА УПОЗ 

Од месец ноември во Синдикатот на УПОЗ ќе членува и синдикална-
та организација при ТАВ која брои 300 членови. Претседател на синдикал-
ната организација е Влатко Симоновски. 



До Синдикатот на УПОЗ имаше
реакции од страна на членството во
врска со секојдневните зголемувања
на цените на енергенсите, услугите и
прехрамбените производи. Со сама-
та појава на незадоволство меѓу гра-
ѓаните, Синдикатот на УПОЗ реагира -
ше, го свика Извршниот одбор и под-
дршката за граѓанската иницијатива
Синдикатот на УПОЗ ја објави на сво -
јата интернет страница (по одржана-
та седница на Извршниот одбор). Во
исто време, Синдикатот на УПОЗ по -
бара од Сојузот на синдикати на Ма -
кедонија ова прашање да биде ста-
вено на дневен ред на седницата на
Претседателството на ССМ и да се из -
гради заеднички став и сите грански
синдикати да учествуваат во барања-
та со предлог мерки за ублажување
на ценовниот шок. Од друга страна,
ССМ освен со Прес конференција на
Претседателот не покрена никакви
ак тивности по ова прашање со обра з -
ложение дека некои грански синди -
ка ти покажале резервираност за да -
вање било каква поддршка бидејќи
кај нив членуваат вработени во ком-
паниите што се предводници во пос -
ка пувањата. Синдикатот на УПОЗ от -

секогаш знаел да го артикулира мис-
лењето и ставот на своето членство –
всушност, затоа и е препознатлив како
грански синдикат со најмногу проте-
сти и штрајкови (посебно во право-
судните органи). Од тие причини,

Синдикатот на УПОЗ ја даде својата
поддршка во врска со поскапувања-
та на цените, бидејќи членовите на
Синдикатот на УПОЗ се пред сѐ гра-
ѓани на оваа држава кои се загриже-
ни за својата егзистенција и иднина.
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ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ
ВО ВРСКА СО СЕКОЈДНЕВНИТЕ ПОСКАПУВАЊА НА ЦЕНИТЕ

Синдикатот на УПОЗ спроведе
ан кета за правата од работен однос
и неисполнувањето на одредбите од
законите. Од 32 синдикални ор га ни -
зации на анкетата одговорија 1240
испитаници. Исто така, резул та тите
од анкетата беа објавени на Прес –
кон ференција со цел јавнос та да до -
 бие реална претстава за проблеми-
те од работен однос со кој се соочу-
ваат вработените во др жав ните, пра -
восудните и органите на локалната
самоуправа. 

Подато ци те од анкетата ќе би -
дат употребувани во креирањето на
програмата за работата на Синди -
ка тот на УПОЗ. Во рамките на де лот
на анкетата каде членовите на Син -
дика тот на УПОЗ имаа можност да
достават дополнителни забеле шки
за ос но ви кои не беа наведени во

кон кретните прашања, преовладу-
ваа коментари во врска со неиспол-
нувањето на обврските што произ -
ле гуваат од пот пишаните колектив-
ни договори. Дел од членовите реа-
гираа за случаи каде платата на вра -
ботените се одредувала со правил-
ници, одлуки или акти на работода-
вачот (што е спротивно на од ред би -
те од Уставот на РМ и Зако нот за ра -
ботни односи – кои прецизно укажу -
ваат дека платите на работниците
се одредуваат исклучително со за -
кон или колективен договор), а дел
реагираа за случаи каде не се ис -
пла ќаат бе нефити кои се одредени
со колективни до го вори на ниво на
работодавач. Нај категорични беа
членовите на Син дикатот на УПОЗ
кои се дел од суд ска  та полиција, а
ре  агираа на не исплаќа њето на до -

да тоци на платата што се дефинира-
ни со закон. Имај ќи ја во пред вид се -
риозноста на резултатите од ан ке -
тата, Синди ка тот на УПОЗ сме та д -
ека информацијата за резултатите
треба и мора да  биде презентирана
и до ресорни те министерства. 

Целта на спроведената анкета
е да се пот тикне ко лективното до -
говарање во јав ниот сектор, а по себ -
но колективното договарање на ниво
на работодавач поради специфич-
носта на инс ти туции те. Впрочем и
Ми  нистер ство то за труд и социјална
политика ги из вести син ди катите де -
ка по ова пра шање рас пра вала и Вла -
дата и донела заклучок дека има пот -
реба од унапредување на би пар тит -
ниот социјален дијалог.

СПРОВЕДЕНА АНКЕТА ЗА ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС 
И НЕИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ



Bilten 5

Синдикатот на државните 
службеници и вработените 
во Федерацијата на Босна 

и Херцеговина севкупен победник
на овие игри.

Петтите спортско – рекреативни -
те средби на Синдикатите на Југо ис -
точна Европа се одржаа од 13 до 16
септември 2012 година во Охрид, во
хотелите „Метропол“ и „Белви“. Пот -
ребните подготовки за одржување
на спортските игри и средби ги нап -
ра  вија Комисијата за натпревари на
спортските игри и средби на Синди -
ка тот на УПОЗ и Организациониот
од бор. Оваа година на 5-тите Спорт -
ско – рекреативни средби на Синди -
ка тите на Југоисточна Европа уче-
ствуваа: 

- Синдикатот на УПОЗ - Маке до -
нија

- Синдикатот на државните слу ж -
 беници и вработените во Феде ра  ци -
јата   Босна и Херцеговина;

- Синдикатот на правосудството
на Србија;

- Синдикатот на управата на Ре -
публика Српска; и

- Синдикатот на управата и пра -
во судството на Црна Гора

Eкипата на Синдикатот на УПОЗ
која се натпреваруваше на овие игри
беше составена од членовите што
учествуваа на 18-тите Спортски игри
и средби на Синдикатот на УПОЗ, а
кои покажаа најдобри резултати.
Севкупен победник на 5-те Спортско
рекреативни средби на Синдикатите
на Југоисточна Европа беше екипата
на Синдикатот на државните службе-
ници и вработените во Федерацијата
на Босна и Херцеговина.

Наградата за фер плеј и припад -
на на екипата на Синдикатот на уп ра -
вата и правосудството на Црна Гора.

Од организациски аспект 5-те
Спортско рекреативни средби на
Синдикатите на Југоисточна Европа
поминаа во најдобар ред.

Свеченото отворање на игрите
беше организирано покрај базенот
на хотелот „Белви“. На отворањето
своја изведба имаа културно уметнич -
кото друштво „Филиграни“ од Охрид
и хумористот Војче Китановски.

Исто така откако со огномет иг -
рите беа прогласени за отворени, бе -
ше организиран и коктел за учесни-
ците. По коктелот беше организира-
на забава со ди–џеј покрај базенот на
хотелот „Белви“, а потоа истата про-
должи во диско клубот „ТАБУ“. Вто -
ра та вечер беше организирана со му -
зич ка група во салата во хотел „Метро -

пол“, а забавата како и првата вечер
во доцните часови продолжи во дис -
ко клубот „ТАБУ“ во хотелот „Белви“.
Третата вечер, односно доделување-
то на пехарите и дипломите беше ор -
ганизирана во салата на хотелот
„Мет ропол“.

На овие игри покрај екипата на
Синдикатот на УПОЗ на РМ имаше и
други учесници, членови на Синди ка -
тот кои сакаа да бидат дел од овој
настан.

Исто така, за крај беше догово-
рено домаќин на 6-тите Спортско
рек реативни средби на Синдикатите
на Југоисточна Европа да биде Син -
ди катот на управата и правосудство-
то на Црна Гора.

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ДОМАќИН НА 5-ТИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ СРЕДБИ 
НА СИНДИКАТИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА.

СРЕДБА 
ЗА ПАМЕТЕЊЕ



Синдикатот на УПОЗ, претставуван
од претседателот Пецо Грујовски,

генералниот секретар Милан
Живковиќ и претседателот 

на Синдикалната организација при
КПУ „Идризово“ Звонимир Бошњак

одржаа работна средба со
државните советници од

Министерството за правда на РМ,
Нуман лимани и Артан Раховица.

Главна тема на работната сред-
ба беше Предлог-законот за измену-
вање и дополнување на Законот за из -
вршување на санкциите, односно уре -
дување на статусот на вработените во
КПУ и ВПУ кои (согласно Одлуката на

Уставниот суд на РМ ) не се со статус
на државни службеници. Имајќи го
во предвид фактот што уште на
28.07.2012 г. Синдикатот на УПОЗ
достави Предлози и забелешки по
Предлог-законот (усвоени на соста-
нокот на Одборот за вработените во
КПУ и ВПУ) до Министерството за
правда, се постави прашањето зошто
во периодот до сега Синдикатот на
УПОЗ не е контактиран за отпочнува-
ње на процесот на разгледување на
истите. По добиеното објаснување
од претставниците на Министер ство -
то за правда дека во изминатиот пе -
риод биле консултирани претставни-
ци на синдикална организација која
не е легитимен и репрезентативен

прет ставник на вработените во КПУ
и ВПУ, беше донесен заклучок Син -
ди катот на УПОЗ да биде единстве-
ниот претставник на работниците во
понатамошните средби во врска со
Предлог-законот и за сите нормативи
кои влијаат на социо - економската по -
ложба на вработените во КПУ и ВПУ.

Наредните чекори кои ќе бидат
преземени од Министерството за пра -
вда и Синдикатот на УПОЗ вклучува-
ат формирање на работна група која
во најкраток можен рок ќе успее да
ги усогласи сите предлози и забелеш -
ки во врска со Предлог-законот со цел
да биде прифатлив за вработените, а
применлив за институциите.

ЕДИНСТВЕНИОТ РЕПРЕЗЕНТАТИВЕН СИНДИКАТ
ШТО МОЖЕ ДА ПРЕГОВАРА ЗА ПРАВАТА НА ВРА-

БОТЕНИТЕ ВО КПУ И ВПУ Е СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

Од Капитал банка

ЕКСлУЗИВНО
САМО ЗА ЧлЕНОВИТЕ
НА СИНДИКАТОТ 
НА УПОЗ

За сите членови на Синдикатот
на УПОЗ (вклучувајќи ги и члено-
вите кои живеат во градови каде

што нема експозитури на КАПИ-
ТАл БАНКА), Синдикатот на УПОЗ
и КАПИТАл БАНКА подготвија
НОВИ продукти преку кои Син ди -
катот на УПОЗ ќе овозможи под-
дршка за по добрување на матери -
јално-економската положба на
сво ите членови.

Освен постоечките БЕЗКА -
МАТ НИ потрошувачки кредити до
60.000,00 МКД (ненаменски и на -
менски), КАПИТАл БАНКА сега ги
нуди и следните продукти:

• ненаменски БЕЗКАМАТЕН
пот рошувачки кредит до
30.000,00 МКД и

• ненаменски БЕЗКАМАТЕН
потрошувачки кредит до
100,000.00 МКД

За детални информации како
нај  брзо да ја искористите оваа
по  нуда од КАПИТАл БАНКА може-
те да се информирате на интернет
страната на Синдикатот на УПОЗ
www.upoz.org.mk (СИНДИКАлНА
ПО НУДА во делот за Финансиски
услуги).

Од мобилниот оператор ВИП

САМО 
ЗА ЧлЕНОВИТЕ 
НА УПОЗ 
ЕКСКлУЗИВНА 
ПОНУДА ОД ВИП    
МОБИлНИОТ 
ПЕРАТОР

Имајќи ги во предвид начелата
на синдикалното организирање во
врс ка со подобрување на економско

материјалната положба на своите
членови склучи договор со мобилни -
от оператор ВИП за пристап до нај -
по волни тарифни модели за теле -
фон   ски разговори. Истовремено по -
ну дата важи и за семејствата на чле -
новите на УПОЗ кои можат да кори-
стат претплата од САМО 88 денари и
овозможува бесплатни разговори со
сите членови во семејство. Со овие
специјални тарифни модели члено -
ви те имаат единствена можност да
до бијат до 5 претплатнички линии и
за секоја од нив можат да добијат
бес платен телефон. Сите информа-
ции можете да ги добиете на интер-
нет страната на Синдикатот на УПОЗ
(info@upoz.org.mk).

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


