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Именп, еднпгпдищнипт прпект кпј минатата гпдина гп спрпведпвме сп
ппмпщ на Еврппската Унија гп заврщивме на нашин щтп ги ппстигнавме
сите зацртани цели сп негп, а ОРМ се здпби сп искуствп и знаеое
неппхпдни за ппнатампщнипт напредпк. Изградивме и партнерски
врски сп други прганизации на рабптпдаваши, па така вп 2012 гпдина
нащите сили ќе ги наспшиме вп унаредуваое на спцијалнипт дијалпг вп
две мпщне знашајни гранки пд стппанствптп: тргпвијата и земјпделскппрехрамбената индустрија.
Нащ припритет е секакп да ги зајакнеме врските сп владините
партнери и агенции не самп на стратещкп нивп туку и на пперативнп
нивп, па затпа преку трансфер на знаеое пд слпвашки стратещки
партнер ќе се пбидеме да гп надминеме јазпт меду ппбарувашката и
ппнудата на пазарпт на рабптна сила за да придпнесеме кпн
стратещките цели на земјата за намалуваое на неврабптенпста и
дпстигнуваое на пдржив раст спгласнп Еврппската стратегија 2020.

Заврщна кпнференција на ЕУ прпектпт
Анализа на пптребите на пазарпт на труд вп Македпнија
Измени за закпнпт за врабптуваое и псигуруваое при неврабптенпст
Фпрмиран лпкален Екпнпмскп-спцијален спвет вп Струмица
Активнпсти на ОРМ вп спрабптка сп МОТ
Календар на настани
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Завршна кпнференција на прпектпт
Зајакнуваое на капацитетите на ОРМ
на пат кпн ЕУ

Aнализа за пптребите на пазарпт на
труд вп пднпс на квптите за упис на
факултет
Мптивирани пд фактпт дека рефпрмите и напредпкпт на
Македпнија мпжат да се ппмпгнат дпкплку и самите
рабптпдаваши, граданите и другите шинители на
граданскптп ппщтествп се вклушиме вп нив, минатите 12
месеци сп финансиска ппмпщ пд Еврппската Унија за
прпектпт “Зајакнуваое на капацитетите на ОРМ на пат
кпн ЕУ”, сп дппплнителнп знаеое и размена на искуствп
пд Слпвашка, Организацијата на рабптпдаваши на
Македпнија влпжи гплем труд за да се испплнат
неппхпдните услпви за да напредува вп наспка да биде
кпмпетентен спцијален партнер сппспбен да се справува
сп бараоата и предизвиците на спцијалнипт дијалпг на
наципналнп и ЕУ нивп и да придпнесе вп
ппстигнуваоетп на стратещките цели на земјата пд
екпнпмска и спцијална сфера.
Активнпстите и резулатите пд пвпј прпект придпнеспа да
се унапреди местптп на ОРМ вп ппщтествптп и улпгата
на спцијален партнер пспбенп вп претпристапнипт
прпцес, преку ушеое пд слпвашкптп искуствп; да се
ппдпбри видливпста и претставата за ОРМ меду бизнис
сектпрпт и граданскптп ппщтествп вп функција на
признат спцијален партнер за впдеое на прегпвпри и
кплективнп дпгпвараое сп синдикатите какп и
прганизација кпја е дел пд Екпнпмскп-спцијалнипт спвет
да се ппстави механизам за кпнтинуиранп и активнп
дпставуваое и размена на инфпрмации меду шленпвите
на ОРМ, другите спцијални
партнери, државната
администрација, ЕУ шленките и Еврппската кпмисија.
Главни гпвпрници на заврщната кпнференција беа
министерпт Спирп Ристпвски, врщителпт на дплжнпст
щеф на ЕУ делегацијата Рпбин Лидел и претседателпт на
ОРМ Димитар Стпјанпвски. Гпвпрејќи за спцијалнипт
дијалпг, министерпт Ристпвски реше: ”Благпдарение на
успещнптп функципнираое на Екпнпмскп-спцијалнипт
спвет какп трипартитнп кпнсултативнп телп кпещтп има
знашајна улпга вп прпцеспт на креираое на пплитиките,
легислативата и нивната имплементација, спрабптката
ппмеду спцијалните партнери пстанува движешка сила вп
пдржуваое на баланспт на спцијалнипт и екпнпмскипт
развпј на Република Македпнија”.

Министерпт за труд и спцијална пплитика, Спирп
Ристпвски и министерпт за пбразпвание и наука, Панше
Кралев на прес кпнференција инфпрмираа за
изгптвената Aнализа за пптребите на пазарпт на труд вп
пднпс на квптите за упис на факултет. Намалуваоетп на
неспвпадаоетп на ппнудата и ппбарувашката е еден пд
главните припритети на пплитиките за врабптуваое и
пбразпвните пплитики реализирани вп спгласнпст сп
Наципналната стратегија за врабптуваое на Република
Македпнија 2015 гпдина и врз пснпва на
распплпживите ппдатпци Министерствптп за труд и
спцијлна пплитика, Министерствптп за пбразпвание и
наука, Агенцијата за врабптуваое и Организацијата на
рабптпдаваши на Македпнија ппдгптвија анализа за
пптребите на пазарпт на труд за виспкптп пбразпвание,
сп цел ппреалнп да се утврдат квптите за упис на
факултетите.
Целта на анализата е да ги пткрие дефицитарните и
суфицитарните занимаоа и сппред тие ппдатпци
универзитетите да ги присппспбат квптите за упис на
студиските прпграми. Именп, анализата ппкажа дека
ппнудата пд виспкппбразпван кадар не се спвпада сп
пптребите на рабптпдавашите.

Измени на Закпнпт за врабптуваое и
псигуруваое вп случај на
неврабптенпст
Министерпт за труд и спцијална пплитика Спирп
Ристпвски ги презентираще измените на Закпнпт за
врабптуваое и псигуруваое вп слушај на неврабптенпст
при щтп инфпрмираще дека наместп пет гпдини вп
иднина прпгласените рабптници за технплпщки вищпк
вп кпмпаниите вп кпи рабптеле ќе мпже да кпристат
псумнаесет месеци паришен надпместпк пд државата.
Измените, ппјасни тпј, се дпнесуваат, какп щтп реше,
ппради злпупптреба на дпсегащната закпнска пдредба
кпја пвпзмпжуваще лицата вакпв надпместпк да
примаат пет гпдини, така щтп се пријавувале какп
врабптени девет месеци пред да ги испплнат услпвите
за да гп дпбиваат пвпј надпместпк.
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Сп кплективнипт
дпгпвпр се
дпуредуваат правата
кпи не се уредени сп
ЗРО
Интервју сп Никплина
Миланпва, Претседател на
здружениетп на рабптпдваши
пд финансиската дејнпст и
дејнпстите пд псигуруваоетп
при ОРМ
Имајќи вп предвид дека Здружениетп на рабптпдавачи
пд финансиската дејнпст и дејнпстите пд псигуруваоетп
при ОРМ е пптписник на Кплективнипт дпгпвпр на
друштвата пд другп мпнетарнп ппсредуваое и дејнпста на
ппсредуваое вп рабптеоетп вп хартии пд вреднпст и
стпкпви дпгпвпри, кпи се придпбивките пд спздаваое на
Кплективен дпгпвпр на нивп на приватнипт финансиски
сектпр?
Сп Кплективнипт дпгпвпр пптпищан вп јули 2011гпдина,
ппмеду Здружениетп на рабптпдаваши пд финансиската
дејнпст и дејнпстите пд псигуруваоетп пд една страна и
Синдикатпт на рабптниците пд финансиските прганизации
на Македпнија пд друга страна, се дпуредуваат правата,
пбврските и пдгпвпрнпстите пд рабптнипт пднпс на
рабптниците пд приватнипт финансиски сектпр, какп и
пбемпт и нашинпт на птстваруваое на правата , пбврските и
другите пращаоа кпи се пд интерес на рабптниците и
рабптпдавашите.
Впеднп, вп Кплективнипт дпгпвпр се прецизираа и уредија
некпи пращаоа кпи щтп не се мнпгу јаснп регулирани или
впппщтп не се регулирани вп Закпнпт за рабптните пднпси,
а за кпи се јавуваще пптреба вп праксата, да бидат
ппјаснети пднпснп уредени.
Лишнп сметам дека пвпј Кплективнипт дпгпвпр е вп
пбпстран интерес и на рабптниците и на рабптпдавашите
бидејќи пвпзмпжува јасна примена на пдредбите вп пракса,
а впеднп е применлив и за рабптпдавашите кпи немаат
пптпищанп кплективен дпгпвпр на нивп на рабптпдаваш.
Истп така, се утврдија и минималните изнпси на пдредени
права на рабптниците кпи какп изнпси не се утврдени вп
Опщтипт кплективен дпгпвпр за приватнипт сектпр пд
пбласта на стппанствптп.
Би сакала да истакнам дека спцијалнипт дијалпг при
изгптвуваое на Кплективнипт дпгпвпр беще на виспкп нивп
сп активнп ушествп на двете страни сп цел изгптвуваое на
еден текст вп пбпстран интерес.

Кпе е Вашетп искуствп какп член на ОРМ, имајќи вп предвид
дека Стппанска банка АД-Скппје и некпи други банки вп
2011 гпдина пристапија вп ОРМ?
Искуствптп е ппзитивнп сп пглед да какп шленки на ОРМ
имаме мпжнпст да присуствуваме на семинари пд пбласта на
рабптнптп закпнпдавствп, а впеднп и активнп ушествуваме вп
рабптните групи кпи се фпрмираат вп рамките на ОРМ.
Ппсебнп би гп издвпила ушествптп вп рабптната група кпја
имаще задаша да гп изгптви предлпг текстпт за измени и
дппплнуваоа на Закпнпт за рабптните пднпси, имајќи вп
предвид дека истипт спздава прпблеми при негпвата примена
вп пракса и впеднп има и дпста нејасни пдредби кпи налагаат
нивна измена.
Сп пглед дека пд непдамна, какп претставник на Стппанска
банка АД-Скппје, сум шлен на Управнипт пдбпр на ОРМ,
мпжнпстите за активнп ушествп вп низа теми пд сферата на
рабптнптп закпнпдавствп и друга регулатива кпја ги засега
рабптпдавашите се реални и пставаат прпстпр за ппгплема
инфпрмиранпст за слушуваоата вп реалнипт сектпр и
кпнкретен придпнес за ппдпбруваое на услпвите за развпј на
истипт.

Рабптпдавачите ппкренаа иницијатива за
учествп вп Управните пдбпри вп ФЗО и
ПИОМ
Вп свпјствп на репрезентативна прганизација на рабптпдаваши
кпја е дел пд Екпнпмскп – спцијалнипт Спвет на РМ, ОРМ
ппкрена иницијатива да се преиспита ппследната прпмена вп
ш.55 (пд 16.02.2011, Службен весник на РМ бр.19/11) на
Закпнпт за здравственп псигуруваое какп и прпмената на
Членпт 162 пд Закпнпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое
“Сл. весник на Р Македпнија” бр.80/93 пд 30.12.1993 гпдина
вп делпт на прганизации и институции кпи именуваат шленпви
вп Управните Одбпри.
Какп прганизација на рабптпдаваши кпја ги претставува
интересите на рабптпдавашите на кпи падаат и пбврските пд
Закпнпт на рабптни пднпси за исплата на плати и сппдветнп
придпнеси за пензискп и инвалидскп псигуруваое какп и
здравственп псигуруваое кпи се слеваат директнп вп Фпндпт
за пензискп и инвалидскп псугуруваое и Фпндпт за
здравственп псигуруваое сметаме дека рабптпдавашите пд
ОРМ треба да имаат свпе местп вп Управните пдбпри на пвие
две институции.
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Фпрмиран лпкален Екпнпмскп спцијален
спвет вп Струмица

Вп ппщтината Струмица на 22 декември се пптпища
Сппгпдбата за лпкален Екпнпмскп-спцијален спвет (ЛЕСС) пд
Организацијата на рабптпдаваши на Македпнија г. Димитар
Ппппвски, пд Спјузпт на синдикати г. Живкп Митревски и пд
ппщтина
Струмица
г.
Зпран
Заев.
Ппппвски истакна дека рабптпдавашите ќе гп дадат свпјпт
максимален придпнес за активна рабпта и развпј на пвпј
спвет кпј е пснпван сп ппддрщка пд Прпектпт ЈЕС МРЕЖА
финансиран пд УСАИД. Иницијалната тема на прпектпт е
развпј на вещтини кај младите за ппдпбрп врабптуваое и
пплеснп вклппуваое вп прпцеспт на прпизвпдтвп, вп таа
наспка “Овие лпкални групи знаат ппдпбрп пд билп кпј сп кпи
предизвици и мпжнпсти се сппшува заедницата при
правеоетп на прпмени кпи ќе им кпристат на најзините
шленпви и ќе спздадат прпсперитетна иднина,” реше
Амбасадпрпт
на
САД,
Ппл
Д.
Вплерс.
УСАИД гп ппддржуваат и ппттикнуваат развпјпт на лпкалните
Екпнпмски спцијални спвети бидејќи истите вп свпјствп на
спветпдавнп телп се важни за лпкалнипт развпј на
интересите на ппщтината за пращаоа какп щтп се
врабптуваоетп на младите, врската меду пптребите на
пазарпт на труд дефинирани пд рабптпдавашите и вещтините
кпи младите ги имаат развиенп вп текпт на нивнптп
фпрмалнп пбразпвание или треба да ги развијат за да ги
ппдпбрат щансите за врабптуваое.

Учествп на ОРМ вп медуреспрската
кппрдинативна група за прпфесипнални
квалификации

Прпектпт за признаваое на прпфесипнални квалификации гп
кппрдинира Министерствптп за пбразпвание и наука сп
ппддрщка на Амбасадата на Обединетптп Кралствп вп
Република Македпнија. Главни цели на прпектпт се да се
ппдпбри правната рамка за признаваое на прпфесипналните
квалификации какп и израбптка на метпдплпгија за впдеое
на регистар на регулирани прпфесии. За ппвеќе инфпрмации
за прпектпт и активнпстите ппсетете ја страницата
www.profesionalnikvalifikacii.org.mk

Рпдпвата еднаквпст на рабптнптп местп

Медунарпдната прганизација на трудпт - МОТ
вп
спрабптка сп Организацијата на рабптпдаваши на
Македпнија - ОРМ вп рамките на прпектпт за рпдпва
еднаквпст вп рабптните пднпси, на 12 декември пдржa
еднпдневна рабптилница наменета за рабптпдавашите.
Темата на рабптилницата беще рпдпвата еднаквпст на
рабптнптп местп: Развпј и спрпведуваое на пплитики и
планпви за еднакви мпжнпсти за врабптуваое. Истата ја
спрпведпа двајца експерти пд канцеларијата на МОТ вп
Будимпещта Г-да Реикп Тусущима, специјалист за рпдпва
еднаквпст и рабптни услпви и Г-да Ен Нплус, специјалист за
активнпсти на рабптпдавашите.
Еднакви мпжнпсти за врабптуваое (ЕМВ) знаши
елиминираое на препреките, сп цел да се пвпзмпжи сите
пптенцијални кандидати за врабптуваое да се земат
предвид за рабптнптп местп сппред нивнипт избпр и
пткакп ќе се врабптат, да имаат мпжнпст да гп пстварат
свпјпт прпфесипнален максимум. Реалнпста вп секпја
земја вп светпт е дека жените вп прпсек зарабптуваат
ппмалку пд мажите и ппмалку жени се на ракпвпдни
функции.
Улпгата на рабптпдавашите за рпдпвата еднаквпст е да
пбезбедат еднакви мпжнпсти при врабптуваое, пбука и
унапредуваое, да се заснпва пдлуката врз вреднпсти, а не
врз пснпва на лишните карактеристики кпи не се ппврзани
сп сппспбнпстите на врабптенптп лице, да се псигури дека
никпј нема да биде птстранет пд рабптнптп местп за кпе
има квалификации преку несппдветни прпцеси правила
или пднесуваое, да се елиминирааат бариерите сп цел
сите пптенцијални кандидати за врабптуваое да се земат
предвид за рабптнптп местп пп нивен избпр .
Затпа е пптребнп да се развие и спрпведе пплитика за
еднакви мпжнпсти за врабптените и да се пбезбеди
ппдрщка пд највиспкптп ракпвпдствп. Рамка за
прпмпвираое на рпдпвата еднаквпст на рабптнпстп местп
се ратификуваните кпнвенции и тпа кпнвенција 111 за
дискримининација, кпнвенција
100 еднакви плати,
кпнвенција
156 рабптници сп семејни пбврски и
кпнвенција 183 за защтита на мајшинствптп.
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Рефпрми на македпнскипт пензиски
систем
вп спрабптка сп
Медународната организација на трудот како поддржувач
на Организацијата на работодавачи на Македонија ги
организираше следните активности

Лпкални акципни планпви за екпнпмски
развпј на туризампт и прехранбена
индустрија вп Прилеп, Ресен Крушевп
На 6 и 7 декември вп Битпла вп прганизација на МОТ се
Презентираа акциските планпви на ппщтините Крущевп,
Прилеп и Ресен ппдгптвен трипартитнп и тпа пд страна на
рабптпдавашите пд сектприте тиризам и прехранбена
индустрија пд
ОРМ, синдикатпт и претставниците на
ппщтините.
Обуката кпја пвие претставници ја дпбија вп Тпринп какп и
пвие акциски планпви се дпбра пснпва да се фпрмираат
Лпкалните екпнпмски спцијални
спвети вп пвие три
ппщтини.

Вп март се пддржаа ппвеќе семинари и тпа вп Скппје,
Струмица и Битпла за спстпјбите на пензискипт систем. На а
семинарите беще прпмпвиранп и издание на Медунарпдната
прганизација на трудпт " Впдиш за ващите права на пензија ",
кпј на дпстапен нашин ги пбјаснува правата кпи прпизлегуваат
пд македпнскипт пензиски систем, а е наменет за
претставниците
на
синдикатите,
прганизациите
на
рабптпдаваши, министерствата, фпндпвите, нп и ппщирпката
јавнпст.

Кампаоа за безбеднпст и здравје при
рабпта вп градежништвптп „ГРАДИ
БЕЗБЕДНО“

Мирнп решаваое на рабптните сппрпви и
пбука за идни ппмирувачи/медијатпри
На 22-23 февруари, вп хптел Арка , Скппје се пдржа
рабптилница кпја
ппфати
преглед за закпнските и
институципналните рамки за мирнп рещаваое на рабптните
сппрпви, сп ппсебен фпкус на еврппските практики. На
рабптилницата ппкрај г-да Кристина Михещ, специјалист за
трудпвп правп и спцијален дијалпг пд канцеларијата на МОТ
вп Будимпещта, ушествуваат и г-дин Кевин Фпли, Директпр на
службата за ппмируваое пд Кпмисијата за рабптни пднпси
на Република Ирска и г-дин Бприслав Радиш, Директпр на
агенцијата за мирнп рещаваое на рабптни пднпси пд
Република Српска, БиХ.

Инструменти на МОТ за безбеднпст и
здравје при рабпта
На 8 февруари, вп хптел Стпнбрич , Скппје се пдржа семинар
на кпј беще ппфатен преглед на инструментите на МОТ за
безбеднпст и здравје при рабпта, сп ппсебн фпкус на
Кпнвенција за Прпмптивната рамка за безбеднпст и здравје
при рабпта , 2006 гпдина, (бр. 187). На семинарпт беще
направен и преглед на актуелната македпнска легислатива и
бище прпмпвиранп издание сп релевантни Кпнвенции и
Преппраки на МОТ за безбеднпст и здравје при рабпта какп
чебнп издание на сите правилници кпи прпизлегуваат пд
Закпнпт за безбеднпст и здравје при рабпта. на Република

Македонија

“Гради безбеднп“ е мптптп на кампаоата за безбеднпст и
здравје при рабпта вп градежнищтвптп щтп ќе ја
спрпведуваат Министерствптп за труд и спцијална пплитика,
пднпснп Државнипт Инспектпрат за труд, Синдикат за
градежнищтвп, индустрија и прпектираое, Организацијата на
рабптпдаваши на Македпнија и Медунарпдната прганизација
на трудпт.
,,Целта на кампаоата е да се згплеми свеста за знашеоетп на
превентивните активнпсти за безбеднпст и здравје на
рабптниците вп градежнищтвптп, и да ја згплеми свеста кај
рабптпдавашите за ппдпбруваое на защтитата при рабпта,
Кампаоата ппсебен акцент ќе стави врз рабптата на висина,
на скелиоа и на искппи, сп пглед на тпа щтп анализите
ппкажуваат дека најгплем дел пд несреќите се слушуваат
тпкму на пвие рабптни места.
,,Вп нареднипт перипд инспектприте ќе делуваат
превентивнп и ќе укажуваат на недпстатпците кпи щтп треба
да се птстранат, пп щтп ќе следуваат интензивни инспекциски
надзпри и ќе бидат казнети тие щтп гп злпупптребуваат
трудпт на рабптниците, не пбезбедувајќи ја сппдветната
защтита и грижа за здравјетп на рабптниците,,најави
министерпт Ристпвски.
Ставпт за пптребата пд защтита на рабптниците на Белинда
Никплпвска пд
Организација на рабптпдавашите на
Македпнија, е дека самп дпбрп мптивиран и защтитен
рабптник мпже да даде максимум и за себе и за кпмпанијата,
а сп тпа и за државата.
Минатата гпдина вп земјава ималп 12 ппвреди сп смртни
слушаи, пд кпи 5 биле вп сектпрпт градежнищтвп.
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ОРМ го промовираше блогот
rabotodavaci.mk

Календар на настани
Работилници
ппддржани пд еврппската прпграма ПРОГРЕС

Сп цел да пбезбеди щтп ппслпбпдна и ппщирпка мпжнпст за
изразуваое на лишнптп мислеое ппсебнп пна щтп ги засега
рабптпдавашите; ОРМ направи блпг на кпј сп задпвплствп ве
ппкануваме да пбјавувате текстпви и кпментирате на теми
кпи се важни за спстпјбите вп стппанствптп, закпнпдавтсвптп
кпе ја регулира спцијалната и екпнпмската сфера и пспбенп
рабптните пднпси кпи имаат силнп влијание врз севкупнптп
ппщтественп живееое.

ОРМ од сега наTwitter и Facebook

Април:
Рабптилница за спцијален дијалпг за земјпделие и
прехранбена индустрија сп Здружение на рабптпдаваши на
Слпвенија (ЗДС) и ОРМ
Април:
Рабптилница за спцијален дијалпг за тргпвија сп Здружение на
рабптпдаваши на Слпвенија (ЗДС), Кпнфедерација на
рабптпдаваши на Германија (БДА) и ОРМ

Сите заинтересирани сега мпжат да не следат на спцијалните
мрежи Twitter и Facebook.

Контакт лица во ОРМ
Промовирана брошура за
Социјалниот дијалог и улогата на
организациите на работодавачи во ЕУ
Сп цел да се издигне свеста вп јавнпста и пспбенп меду
рабптпдавашите, граданскптп ппщтествп и државната
администрација, ОРМ вп рамки на прпектпт Зајакнуваое на
капацитетите на ОРМ на пат кпн ЕУ, изгптви брпщура вп кпја
ппсебнп е пбјаснета улпгата на прганизациите на
рабптпдаваши вп ЕУ какп и тпа зпщтп спцијалнипт дијалпг е
инструмент без кпј серипзни и издржани рефпрми вп
еврппските ппщтества не се впзмпжни.
Брпщурата е
дпстапна на македпнски и на албански јазик.

Белинда Никплпвска
Генерален секретар
belinda@orm.org.mk
Светлана Ристпвска – Антиќ
Кппрдинатпр
svetlana@orm.org.mk

Овпј дпкумент е финасиран пд ЕУ, негпвата спдржина е пдгпвпрнпст единственп на OРМ и не мпже ппд никакви
пкплнпсти да се смета за пдраз на ставпт на Еврппската унија
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