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Организацијата на Работодавачи на Македонија (ОРМ), во текот на 2012 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:
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 и
Здружение за трговија.
II . Колективни договори и решение за репрезентативност
Согласно измените во Законот за работни односи, Општиот колективен договор и
Законот за минимална плата имавме обврска да ги усогласиме ОКД и КД на ниво на
гранка.
Усогласени и објавени во службен весник се:
Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството.
КД за тутунска Индустрија
КД за хеминска Индустрија
КД за текстилна индустрија
КД за кожарска индустрија
КД за земјодели и прехрамбена индустрија и
КД за енергетика
Во тек е усогласувањето кај:
КД за банки
КД за хотели и ресторани
КД за заштитни друштва и
КД за комунални дејности
Решенија за репрезентативност согласно ЗРО на ноиво на гранка-издадени од МТСП
се вкупно 15, од кои издадени во 2012 се за , градежништво, земјоделие, лов и
риболов, објекти за сместување-хотели и трговија на мало и големо.

III. Работењето на Економско социјалниот совет
Организацијата на Работодавачи на Македонија ( ОРМ ) како единствена организација
на работодавачи која ја докажа својата репрезентативност учествуваше на сите
седници на ЕСС во текот на 2012 година.Доставени беа следните барања,
Барање за стопирање на постапката со измена на член 112 став 3, од ЗРО, каде
плаќањето на боледувањето кое паѓа на товар на работодавачот се зголемува од 21 на
30 дена.
 Барање за усогласување на МПИН за плата од УЈП со член 102 од ЗРО, да се
овозможи усогласување на МППП од фондот за ПИО и МПИН од УЈП за исплата
на надоместок на вработените согласно судски пресуди.-процесуирано до
Министерство за финансии и УЈП.
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Несогласување со измените во ЗЗЗ за задолжителноста од организирање на
здравствени пунктови со обезбеден дефибрилатор и најмалку пет обучени
лица.-чекаме информација од министерот Спиро Ристовски, по средбата со
министерот за здравство.
Доставена номинација на три претставника за Комисијата за утврдување на
репрезентативност на Синдикатите и Работодавачите.—предлогот доставен за
верификација од Владата
Доставена номинација на претставник кој ќе патува на годишната конференција
на МОТ во Женева.
Доставена номинација на нов член од ОРМ во ЕСС.
Одржана средба на Комисијата за ЗРО при ЕСС за предложените измени на ЗРО
од страна на ОРМ
Согласно предложените измени на законот за пензиско и инвалидско
осигурување и поднесената иницијатива од ОРМ за член од ОРМ во УО на
фондот, донесена е измената и работодавачите ќе имаат свој претставник во
УО на ФПИО.
Остануваат иницијативите за член од ОРМ во УО на ФЗО како и иницијатива за
промена во Законот за високото образование во членовите каде како социјални
партнери се напишани стопанските комори, а треба организациите на
работодавачи.
Предлози за измена на Законот за работните односи предложени од ОРМ

На седниците на ЕСС Разгледувани и усогласени се
 -Информација во врска со ангажирањето на сезонски работници
 -предлогот за изменување и дополнување на Законот за агенциите за
привремени вработувања
 предлог закон за изменување и дополнување на Законот за евиденциите од
областа на трудот
 -Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот
за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
 -расправано е за текст на законот за заштита од психичко вознемирување на
работното место
 -Предлог за отпочнување на постапка за ратификација на: Конвенција за
трудова администрација (C150), Kонвенција за работни односи (C151) и
Kонвенција за колективно договарање (C154)
 -Препорака за работните односи во јавните служби.
 -Разгледување на информацијата за надоместување на средствата по основ на
надомест на плата за привремена спреченост од работа
 -Извштајот на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија
 -Информација за состојбите со имплементација за програмата за само
вработување со кредитирање и обука кај познат работодавач(Активните
политики за вработување) Согласно Програмата за практиканство произлезена
од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2012 –
2013 и Прогрaмата за работа на Владата на Република Македонија
 -Акциски план за вработување на младите 2015 година
Конституиран Локален Економско –социјален совет во Тетово
На 23 август во Тетово на свечената седница се формира Локален Економско –
социјален совет .Работодавачите од ОРМ дел од советот.
Конституиран Локален Економско –социјален совет во Штип
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На 26 декември во Штип на свечената седница се формира Локален Економско –
социјален совет .Работодавачите од ОРМ дел од советот.
IV.Учество на годишната меѓународна конференција на МОТ
Во Женева , во јуни 2012 год. Трипартитна делегација од Македонија од
репрезентативните социјални партнери меѓу кои ОРМ учествуваше на конференцијата.

Четвртиот форум на граѓанското општество за Западен Балкан
На четвртиот форум на граѓанското општество за Западен Балкан кој се одржа во
Загреб на 26 и 27 ноември, на кој учествуваа двајцата членови од ОРМ од Заедничкиот
консултативен комитет на Македонија, за економски и социјални прашања,
Еврокомесарот Штефан Филе ,кој го отвори форумот, побара поддршка за преговорите
на ЕУ со Македонија, оценувајќи дека тоа ќе ги забрза реформските процеси во земјата
и ќе ги зајакне меѓуетничките односи.
Остварена соработка со МОТ преку семинари и работилници на тема :
На работилницата поддржана од Меѓународната организација за труд одржана во
Белград, април, 2012,на тема Градење на капацитетите на организациите на
работодавачи во земјите од поранешна Југославија,за интеграција на директивите од
ЕУ во домашното законодавство, со цел создавање на поволно законодавно бизнис
опкружување , Работодавачите од Словенија која е членка на ЕУ и од Хрватска која
доби датум за пристап ни беше презентирано искуството од предпристапниот процес
на земјата.
Предпристапните преговори се преговори на кои се расправа за условите со кои
земјите-кандидатки можат да пристапат во Европската Унија. Искуството на Хрватска и
препорака до работодавачите од ОРМ е да ги искористи институционалните
можности како социјален партнер и член на Економско социјалниот совет да обезбеди
место за еден преговарач од страна на работодавачите во преговарачкиот тим во
Брисел, за Македонија.
РМ од 3-5 јуни 2012 год, МОТ организираше работилница за претставниците од
Организациите на работодавачи во Албанија, Босна И Херцеговина, Македонија,
Молдова, Црна Гора и Србија за Креирање услови за одржливи Овозможување на
учесниците а ги идентификуваат препреките во одржливите претпријатија и да
подготват акциски план врз основа на алатките со цел да ги надминат, да се запознаат
со политиката и достигнувањата во Развој на претприемништво за жени
Како продолжување на активностите од работилницата, ОРМ доби задача и подготви
анализа на условите на пазарот на трудот за жената претприемач.Беше спроведена
анкета (примерок доставен од МОТ)кај работодавачите од ОРМ.Резултатите од
анкетата и подготвената анализа беше презентирана на Жената во бизнисот и
управувањето на работилницата организирана од страна на МОТ во Киев на 5 и 6
декември, 2012, на која имаше претставник од ОРМ.

V. Проекти
Зајакнување на социјалниот дијалог во секторите трговија на мало , прехрамбената
индустрија и земјоделскиот сектор Словенија

4



За таа цел а во рамките на проектот со Словенија, Зајакнување на социјалниот
дијалог во секторите трговија на мало , прехрамбената индустрија и
земјоделскиот сектор, Организацијата на работодавачи организираше
работилница на 18 април 2012, со цел утврдување на состојбата на социјалниот
дијалог на бипартитно ниво и да се обидеме да ја унапредиме, користејќи го
европското искуство преку алатките на партнерот од Словенија ЗДС
Здружението на работодавачи на Словенија.




Организирана студиска посета во Словенија
Во рамките на проектот на ОРМ од програмата Прогрес, согласно планираните
активности организиравме студиска посета во Љубљана. Поканата ја прифатија
само претставниците од Скопски пазар и Веро. На студиската посета имаше и
претставник од Агросиндикатот кој е партнер во проектот. Остваривме посета и
во економско социјалниот совет на Словенија, каде не запознаа со работата на
советот, кој се финансира од посебен буџет,одобрен од владата, посебно тело
со сопствена служба,ротационен избор на претседател на советот од
партнерите со мандат од 1 година, што гарантира самостојност и поголем успех
во реализирањето на барањата на социјалните парттнери.
На тркалезната маса, што се одржа во организација на Организацијата на
работодавачи, во склоп на словенечки проект, се зборуваше за “Примената на
Законот за минимална плата е ефектите од законот“, “Состојбата на пазарот на
трудот – модернизација преку развој на социјалниот дијалог“, “Состојбата на
социјалниот дијалог во секторите земјоделие и трговија“.Влатко Поповски,
директор на Агенцијата за вработување, Претседателот на ССМ Живко
Митревски, Претседателот на ОРМ Ангел Димитров ги претстави резултатите од
истражувањето за примената на законот за минимална плата. На тркалезната
маса учествуваше и Влатко Ѓорѓиевски, претседател за Здружението за
земјоделие и трговија на ОРМ, на тема социјалниот дијалог во секторите
земјоделие
Изработка на брошура , согласно проектот и промоција на завршната
конференција по проектот,која се одржа на 6 декември, на која учество зедоа,
покрај партнерите во проектот, работодавачите од Словенија , Црна Гора и
Македонија и министерот Спиро Ристовски, претседател на ЕСС, согласно
темата на проектот,Социјалниот дијалог и неговото унапредување на сите
нивоа.





Проект , "Создавање на услови за користење на реформски алатки на ЕУ во
Македонија преку трансфер на словачкото искуство" (COCURT)
Главна цел на овој проект е да се придонесе во намалување на невработеноста
во земјата преку динамизирање на соработката на работодавачите и јавниот
сектор (центри за вработување, стручни образовни инситуции) и невладиниот
сектор.
Согласно акциониот план во соработка со МТСП и АВРМ, спроведена беше
анализа на пазарот на трудот, одредени се инситуциите кои нудат обуки,
односно центрите за формално и неформално стручно образование,
организирана е обука за обучувачи кои ќе вршат обуки на невработените лица
согласно спроведените истражувања за да се формира експериментален
центар за обука т.н. Колектор на работна сила .
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Како резултат на овие активности со помош на словачка експертиза и трансфер
на знаење , Програмата за обука наменета за обучувачи ќе се фокусира на
понатамошна обука на пазарот на трудот , вклучување на Македонија во
системот на ЕURES ( Европска служба за вработување) и ECVET ( Европски
кредит систем за стручно образование) , формирање на експериментален
центар за обука Колектор за работна сила , како и други програми од ЕУ за
поддршка , развој и едукација.
Активностите се во тек.

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.
На 31 та седница на УО за нов претседател на ОРМ г.дин Ангел Димитров, едногласно
беше изгласан
Донесен нов Статут,
Заради побрзо и поефикасно извршување на активностите и задачите од надлежност
на Управниот одбор се формира Извршен одбор на ОРМ , со пет
членови на Извршниот одбор на Организацијата на работодавачи на Македонија и
тоа:
г.дин Дарко Петровски-за социјлен дијалог,
г.дин Влатко Ѓоргиевски-за колективно преговарање,
г.дин Ристо Секуловски- за односи со членството,
г.ѓа Николина Миланова-за правни работи,
г.ѓа Маријана Перковска- за бизнис опкружување и
г.дин Наум Барзов- за економски прашања
Обраќање на директорот на АВРМ г.Влатко Поповски-Активните политики за
вработување.
Обраќање на директорот на МБПР г.Александар Станојковски-нови пакети за кредити.
• Активно учествуваа во колективното 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.

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
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
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ОРМ има номинирано членови во:
Заедничкиот консулативен комитет (ЗКК) во Европскиот социјален комитет со
два члена
Координативното тело за општествена одговорност
Работна група за изработка на Национална стратегија за намалување на
сиромаштијата
Номинирани три члена Советот за безбедност и здравје при работа,
Номинирани три члена од ОРМ во Локалниот ЕСС во Куманово, Струмица,Штип
и Тетово
Номиниран член во Одборот за Акредитација и евалуација на високото
образование,
Два члена на УО на АВРМ, Ангел Димитров и Димитар Поповски во УО на АВРМ
Економски совет за претприемништво и конкурентност-ОРМ член, а во
1. -Комитет за домашни и странски инвестиции- Александер Сипек
2. -Комитет за човечки ресурси,Богдановска Весна, Медарски Ивица, Дарко
Петровски, Василевска Бојана,
3. -Текстилен сектор, Ангел Димитров ,Маријана Перковска
4. -Комитет за земјоделие и преработка на земјоделски производи, Влатко
Ѓорѓиевски
5. -Комитет за услуги и логистика, Пешовски Зоран
Национален Совет за безбедност и здравје при работа, номинирани, Кире
Ицев,Ана Костадинова, Игор Гиевски и Владо Додевски
член на Управниот одбор во фондот на ПИОМ , номиниран,Стојанче Стојанов
Меѓугранична соработка , Бугарија и Албанија, во рамките на ИПА 4

Изготвиле,
Белинда Николовска
Светлана Ристовска Антиќ
Март.2013, Скопје
Претседател
Ангел Димитров
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