
Почитуван премиере, 
 
Ви пишувам за да ја изразам нашата голема загриженост за тоа 
како вашата Влада го практикува Колективниот договор 
потпишан со Синдикатот на работниците од управата, 
правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. 
Македонија (УПОЗ).  Бараме почитување на сите одредби од  
договорот, особено на одредбите во врска со правото на регрес 
за годишен одмор. Информирани сме дека Вашата Влада не е 
подготвена да ги исполни условите од договорот потпишан со 
УПОЗ, а се во врска со став 1 од член 21 кој вели: “Вработениот 
има право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 
9.000,00 денари нето, под услов вработениот да работел 
најмалку шест (6) месеци во календарската година кај 
работодавачот“. Ова одбивање било и проследено со 
предупредување дека Владата може еднострано да го откаже 
Колективниот договор. 
 
Ваквите дејства го поткопуваат социјалниот дијалог и 
колективниото преговорање и се спротивни на меѓународните и 
европските конвенции за работничките и човековите права. Ова 
е неприфатливо и бараме да запрете со таквите постапки и да ги 
почитувате сите одредби на колективниот договор. Работниците 
од јавниот сектор го заслужуваат тоа. Почитувањето на 
договорите, вклучително и колективните договори, склучени од 
Владата се важен дел за да има мотивирана јавна 
администрација, а со тоа и да се почитуваат вредностите на ЕУ 
предвидени во Договорот и во Повелбата за основните човекови 
права. Во конкретниот случај, социјалниот дијалог и 
колективните преговори се поврзани со спроведувањето на 
Европскиот столб за социјални права. 
 
Европската федерација на синдикатите од јавниот сектор (ЕПСУ) 
застапува 8 милиони работници од јавните служби низ цела 
Европа во нивните односи со работодавачите, Европските 



институции и националните влади. ЕПСУ во Европа ја застапува 
Светската федерација на синдикатите од јавниот сектор (ПСИ), а 
е член и на Европската конфедерација на синдикати. УПОЗ е 
долгогодишен член на ЕПСУ и ние сме тука за да го поддржиме 
Синдикатот на УПОЗ и да ги браниме неговите права. 
 
Ние како ЕПСУ ќе продолжиме да ги следиме случувањата 
поврзани со овој случај и ќе преземеме се што е потребно за да 
ги заштитиме синдикалните права на нашите организации во 
Северна Македонија. 
 
Со почит, 
 
Јан Вилем Гудријан 
Генерлен секретар на ЕПСУ 


