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Организацијата на Работодавачи на Македонија (ОРМ), во текот на 2011 година
успешно реализираше голем број активности кои произлегуваат од остварувањето на
предвидените цели и задачи согласно Законот за работните односи и Статутот на ОРМ.
Во прилог се наведени некои од позначајните активности на ОРМ реализирани во текот
на годината:
I.

Здруженија

Во ОРМ досега се формирани следниве здруженија: Здружение за комунални
дејности, Здружение за тутунско стопанство, Здружение за текстилна индустрија,
Здружение за кожарска и чевларска индустрија , Здружение за заштитни работилници,
Здружение за угостителство и кафетерии, Здружение за земјоделство и прехрамбена
индустрија, Здружение за градежништво и производство на градежни материјали,
Здружение за хемиска индустрија и Здружение за хартија, графичка дејност
,Здружение за финансиско посредничка дејност- банки и осигурителни и Здружение за
енергетика.
Членството на ОРМ се зголеми со нови работодавачи и тоа, Тутунска банка , ЕВН
Електроснабдување, ЕВН Електрани ДОЕЕЛ и Стопанска Банка.
II . Колективни договори и решение за репрезентативност
Здружение на Банки – Нов Колективен Договор
Здружение за Хеминска Индустрија – усогласен со ЗРО
Здружение за Тутунска Индустрија – усогласен со ЗРО
Здружение за Земјоделие и Прехрамбена Индустроја- усогласен и утврдена најниска
плата
ОКД- работната група подготви предлог измени доставени до ССМ
Во процедура е КД за Енергетика
III. Работењето на Економско социјалниот совет
Организацијата на Работодавачи на Македонија ( ОРМ ) како единствена организација
на работодавачи која ја докажа својата репрезентативност учествуваше на 11те
одржани седници на ЕСС.
- До ЕСС се доставени предлог измените во ЗРО ( формирана работна група на
ниво на ЕСС – 2 члена од ОРМ
- Донесена минимална плата на национално ниво (ОРМ учествуваше во
подготовката на Законот за минимална плата)
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IV.Учество на годишната меѓународна конференција на МОТ
Во Женева , во јуни 2011 год. усвоена е конвенцијата 189 – Пристојна работа за
домашните работници- Трипартитна делегација од Македонија од репрезентативните
социјални партнери меѓу кои ОРМ учествуваше во усвојувањето на конвенцијата

V.Остварена соработка со МОТ преку семинари и работилници на тема :
1. Пост кризни мерки – програма за пристојна работа
2. Мирно решавање на работни спорови на ниво на компанија
3. Родова еднаквост
4. Предлог измени во ЗРО- Во јуни одржана работилница во хотел Молика , на кој
учествувавше експерт по трудово право, проф. Д-р Тито Беличанец во
работната група од ОРМ која ги подготвуваше измените во ЗРО
5. Формирани локални Економско социјални совети во Битола и Струмица
6. Безбедност и здравје при работа- кампања со Државниот инспекторат за труд ,
МТСП, МОТ, ОРМ И Синдикатите – ризици за работа на висини во
градежништвото
VI. Работата на Управниот одбор во 2010, заклучоци, ставови и прашања за актуелни
проблеми и други активности
Управниот одбор во 2011 г. одржа три редовни седници и едно Собрание.
• Активно учествуваа во кплективното преговарање.
• Дадоа поддршка во остварувањето на контакти со медиумите , во остварување на
средбите со домашните и странските експерти и институции, и преку градење ставови
за прашањата за ЕСС.
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VII. Организација и учество на членките на ОРМ на семинари, работилници и
проектни активности
- TWINING со Словенија и Центар за средно стручно - Изработка на Стандарди на
квалификации за 2-3 годишни програми
- TWINING МТСП со Словачка-Мониторинг и евалуација на пазарот на трудот
- Проект од ЕУ со Словачка- јакнење на капацитетите на ОРМ на пат кон ЕУ
- COCURT-Словачка-Реформски алатки за пазарот на трудот
- Прогрес –ЕУ проект со Словенија - Унапредување на социјалниот дијалог во
сектор земјоделие,прехрана и трговија во Словенија, Македонија и Црна гора
- Проект од Европска Комисија , носител : ОРМ , име на проектот “ Зајакнување
на капацитетите на ОРМ на пат кон ЕУ ,, - 50 000еур , период март 2011- март
2012 . Остварен бенефит за ОРМ :
обезбедување на поголеми капацитети на ОРМ и подигање на свесноста на

јавноста за местото на работодавачите како социјален партнер во
предпристапнитиот процес кон ЕУ, за ОРМ да стане професионално тело и
компетентен социјален партнер способен да се справи со барањата и
предизвиците на социјалниот дијалог на национално и ЕУ ниво и да
придонесе во постигнувањето на стратешките цели на земјата во
економската и социјална сфера. Придобивките реализирани преку 12 настани
во Скопје и Македонија , изготвена дата база на членки , изготвени три квартални
весници за работата на ОРМ , подготвена стратегија за услуги и отпечатена
брошура за социјалниот дијалог . Подобрена комуникацијата со членките и
останатите партнери со вмрежување , отворање на блог и фејсбук профил.
VIII. Номинирани членови во домашни институции и проекти
ОРМ има номинирано членови во:
1.) Заедничкиот консулативен комитет (ЗКК) во Европскиот социјален комитет
со два члена од репрезентативната ОРМ
2.) Координативното тело за општествена одговорност
3.) Меѓугранична соработка , Бугарија и Албанија, во рамките на ИПА 4
4.) Работна група за изработка на Национална стратегија за намалување на
сиромаштијата
5.) Советот за безбедност и здравје при работа
6.) Номинирани три члена од ОРМ во Локалниот ЕСС во Куманово, Струмица
7.) Номиниран член во Одборот за Акредитација и евалуација на високото
образование
8.) Два члена на УО на АВРМ
9.) Предлог измени поднесени во ЗПИО
10.) Учество во УО на ФПИО и ФЗО
11.) Поднесен предлог до Советот за Евроинтеграција за членство

Изготвиле,
Белинда Николовска
Светлана Ристовска-Антиќ
Март.2012, Скопје
Претседател
М-р Димитар Стојановски
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