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Социјалниот дијалог во Република Македонија: Помеѓу нов концепт и стари практики 

 

Социјалниот дијалог како правна и социјална категорија е утврден во повеќе меѓународни акти : 
 

▪ Европска Унија - Европската социјална повелба на Советот на Европа (1965), Единствениот 
европски акт (1987), Повелбата на заедницата за основните права на работниците (1989); 
Мастришкиот договор (1992) – кој се однесуваше и на развивање на социјалната димензија; 
Договорот во Амстердам (1997) – со кој и се наметнува на ЕУ нови обврски за следење на 
остварувањето на Европската конвенција за основните човекови права и слободи; Директивата 
2002/14/ЕЦ на Европскиот парламент и Советот на ЕУ. 
 

▪ Организацијата на обединетите нации - Повелбата на ООН (1945), Универзалната декларација 
за човекови права (1948), Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права (1966), 
Копенхагенската декларација на ООН (1995). Во рамки на ООН функционира Економско-социјален 
совет како помошно тело на Генералното собрание. 

 
▪ Меѓународната организација на трудот, конвенциите број: 87, 98, 144, 154, 152, 91, како и 

препораките број: 113, 163, 152 и Резолуција за трипартитни консултации на национално ниво за 
економска и социјална политика; 
 

Во РМ, социјалниот дијалог како правно-социјална содржина фигурира во повеке национални документи 
како: 

▪ Уставот на РМ, Законот за работните односи, Спогодбата за формирање на Економско-социјалниот 
совет на национално ниво од 2010 год., спогодбите за формирање на локалните економско-
социјални совети.  

 
Според Меѓународната организација на трудот (ILO)  социјалниот дијалог опфаќа збир на прегоговри, 

делење информации или  консултации   кои ги практикуваат социјалните актери, односно 

представниците на владата, работодавците и вработените (под режим на плата) во рамките на 

проблематиката или прашањата сврзани со економската и социјалната политика која ги води државата. 

Што се очекува од социјалниот дијалог? МОТ истакнува дека: Социјалниот дијалог ги вклучува сите 

типови преговори или размена на информации помеѓу представници на владите, работодавците и 

работниците за разни прашања кои се однесуваат на социјалната и економската политика и 

представуваат општ интерес.  



 

  

 
 

Социјалниот дијалог може да биде трипартитен кога официјално учествуваат представници на владата, 

работодавците и работниците односно бипартитен   кога во социјалниот дијалог учествуваат 

работодавците и работниците (или нивните организации) а владата може индирекно да интервенира. 

Процесот на социјалниот дијалог може да е неформален или институционален што е најчест случај. Тој 

може да е меѓурпофесионален, грански (секторски) или истовремено меѓупрофесионален и грански. 

Основна цел: да охрабри создавање на консенсус помеѓу главните актери од доменот на трудот. 

Значењето на социјалниот дијалог претпоставува актерите да поседуваат една култура на компромис.  

Интервенцијата на државата , често се смета за претерана и таа е предмет на многу дебати. Во 

сиромашните држави без поголемо демократско искуство државата често е основниот носител на 

социјалниот дијалог, и често политичките партии го злоупотребуваат социјалниот дијалог за политички 

цели. 

Во претпријатијата, социјалниот дијалог воглавно ги опфаќа формалните односи помеѓу претпријатието 

и вработените, односно помеѓу управникот или неговите представници и представниците на персоналот 

на повеке организациони нивоа. 

Основната мисија на социјалниот дијалог во претпријатието е да се фаворизира  имплементирањето на 

консенсусот помеѓу разните страни кои учествуваат во дебатите. Суштината на социјалниот дијалог е да 

се овозможи подобра кохезија во рамките на преторијатијата и да се развие чуството на припадност и 

лојалност на вработените, кои треба да се најдат во центаор на сите дебати. Поконкретно, социјалниот 

дијалог овозможува  ефикасно решавање на главните економски и социјални проблеми во 

претпријатието, промовирање на доброто управување, социјална стабилност и економски развој на 

органзацијата. 

Дирекцијата на претпријатието е главниот промотор на социјалниот дијалог во претпријатието. Тоа е 

сосема разбирливо бидејки Работодавецот ја утврдува стратегијата на преторијатието, процесите и 

нивоата на циркулирање на инофрмациите на внатрешен план, но воедно тоје е во можност да употреби 

неопходни средстав и инфраструктура за социјалниот дијалог. Затоа тој е главниот промотор на 

интерниот социјален дијалог.  

Правото на информираност, консултациите, преговорите како и користење на експерти е регулирано во 

Законот и Кодексот на трудот. Имено персоналот  е представен од страна на лица кои се избрани во 

рамките на представничките институции, согласно големината на преторијатието. 



 

  

 
 

Синдикалните представници имаат задача да ги формулираат предлозите кон Работодавецот, 

ревандикации и рекламации во смисла на одбрана на вработените и нивните права.   

Репрезентативниот синдикат ги преговара конвенциите и договорите на преторијатието. Во малите 

претпријатија (до 5о вработени) еден представник на синдикалната секција може да претставува и други 

нерепрезентативни синдикати. 

Суштината на европскиот социјален договор е вработениот да биде во центарот на преговорите и 

социјалниот дијалог во претпријатието. Тоа е разбирливо бидејки тие се во сржта на дијалогот во 

претпријатието со оглед дека тие ги хранат своите преставници со информации и пред се бидејки нивните 

услови за работа и сигурниост се главен предмет на дијалогот. 

Потреба од квалитетни социјални односи: Квалитетот на социјалните односи во претпријатието не се 

сведува на обичен квантитет на дијалогот помеѓу Управата и представниците на вработените. Секако за 

тоа се неопходни услови за да се воспсотави еден квалитетен дијалог. 

Неопходно е односите помеѓу разни актери да бидат урамнотежени, односно неопходно е останатите 

елементи на социјалната регулатива да функционираат коректно. На пример секој вработен треба да 

може да избере пристап до информации, да е запознаен со пречките за неговото унапредување. Воедно 

Управата треба да е во состојба дирекно да комуницира со вработените лично или со помош на интерни 

весници, состаноци, потоа да е професионално насочувам преку состаноци во тимови или преку 

сосптевни експерти, консултации и слично. 

Доколку односите помеѓу разни актери на социјалниот дијалог се мачни или доколку постојат конфликти 

или состојби ривалитети кои ризикуваат да дегенерираат, тогаш се создава риски на тешки преговори со 

екстремни состојби, да се прекинува социјалниот дијалог, да дојде до повлекување на актерите и на тој 

начин не ја врши својата социјална функција 

Според тоа, главната премија на социјалниот дијалог не е само почитувањето на легалните обврски и 

правила на ниво на персоналот туку пред се во почитувањето на улогата на вработените и во нивното 

активно учество во животот на претпријатието.   

Во одредени ситуации не е исклучлена и употребата на адвокати кои се компетентни во доменот на 

социјалното право. 

-Колективна конвенција: се преговара помеѓу индивидуален работодавец или организации на 

работодавци од една и една синдикална организација на репрезентативни вработени.  



 

  

 
 

Постојат конвенции на претпријатието, меѓу-професионални конвенции и конвенции на браншите или 

гранкови конвенции. 

 

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО РМ – ФОРМИ, ПРИНЦИПИ, ТЕМИ, ОДЛУЧУВАЊА 

Во Република Македонија трипартизмот е една од основните форми на социјалниот дијалог, современ 
модел за превентивно разрешување на социјалните конфликти, односно трипартитна соработка на: 
владата, работодавачите и работниците.  
Освен трипартитниот постои и бипартитен социјален дијалог. Бипартитен социјален дијалог се случува 
кога две страни, еден или повеќе работодавачи и/или една или повеќе организации на работодавачи и 
една или повеќе организации на работници – разменуваат информации, се консултираат или 
преговараат, без интервенција на владата. На пример, тоа може да е: за платите, работните услови или 
здравјето и безбедноста на работното место; како и за пошироки економско-социјални прашања.  
 
Согласно работните документи на ССМ општоприфатена е тезата дека за да постои ефективна 

трипартитна консултација, претставниците на работниците и работодавачите, пред сѐ, треба да го 

уживаат правото на слобода на здружување и рамноправно да ги искажуваат своите интереси и со 

аргументи и противаргументи да ги бранат. 

Принципи на социјалниот дијалог 

Значајни елементи за успешен социјален дијалог врз трипартитна основа се: одговорноста и довербата 
(во рамките на сите проекти поврзани со социјалниот дијалог); рамноправноста (социјалните партнери 
да ги почитуваат различните мислења и ставови по одредени прашања и да ги идентификуваат 
заедничките цели и приоритети); комуникацијата (страните треба да бидат информирани за договорите 
што се спроведуваат, како и за тешкотиите со кои се соочуваат при нивното спроведување); 
доброволноста (без присила или наметнување, туку со волја за вклучување во процесот); 
капацитетите за преговарање се на високо ниво; компромисот за различните економски и социјални 
интереси (се надминуваат недоразбирањата меѓу преговарачките групи, а со тоа се спречуваат социјални 
тензии и конфликти). 
Со намера да се избегнуваат евентуалните недоразбирања меѓу социјалните партнери, социјалниот 
дијалог се води во континуитет. Се вршат редовни консултации со социјалните партнери и се земаат 
предвид дискусиите, одлуките и заклучоците од претходните трипартитни состаноци или преговори. Исто 
така, редовно се одржуваат меѓусебни комуникации, средби кога е потребно или повремено, главно 
заради информирање и консултирање, итн. 
Потребата од институционализирање на трипартизмот на национално ниво и формирање економско-
социјални совети, стана актуелна во средината на 1990-тите години. ЕСС се воспоставуваат како 



 

  

 
 

советодавни тела кои на барање на владата или парламентот, даваат мислења, совети и препораки за 
економските и социјални политики, предлог-закони и предлог-национални развојни стратегии. Покрај 
тоа, ЕСС по сопствена иницијатива, изготвува мислења за клучни економски и социјални прашања. 
 
МТСП ги застапува интересите на Владата 
 
Министерството за труд и социјална политика ги застапува ставовите на Владата во социјалниот дијалог 
заради неговата надлежност - директната поврзаност за прашања од трудот (политиката за вработување, 
работните односи, стручната обука, инспекцискиот трудов надзор, итн.). Ова Министерство е одговорно 
за обезбедување ресурси за поддршка на процесот на социјалниот дијалог (трошоците за состаноците и 
трошоците на секретаријатот). За ефикасно извршување на неговите функции во овој дел, 
Министерството води во континуитет активности за градење на своите капацитети. Во трипартитниот 
социјален дијалог на национално ниво се вклучени и други министерства соодветно на темите за кои се 
водат дискусии. 
 

Улогата на експертите и на граѓанскиот сектор во социјалниот дијалог 
 
Во типартитниот социјален дијалог на национално ниво може да земат учество експерти, кои ќе 
придонесат во изнаоѓањето компромис во случаите кога социјалните партнери не можат да постигнат 
консензус за одредени прашања. Надворешната експертиза ја даваат независни експерти и членови на 
академската заедница и во процесот на консултации и преговори (заради сложеноста на многу прашања 
што се разгледуваат во трипартитните процеси), може да имаат клучно значење и при носењето одлуки 
и ефективен одговор на прашањата што ги поставуваат трипартитните партнери. 
 
Партнерите во трипартитниот социјален дијалог можат да го вклучат граѓанскиот сектор кога за тоа има 
потреба, односно кога треба да се постигне консензус за прашања надвор од сферата на трудот (како што 
е заштитата на животната средина или потребите на специфични или ранливи групи). 
 
Одлучување со Консенсус 
 
Во принцип, одлуките при трипартитниот социјален дијалог не се носат со гласање, туку со 
постигнување консензус, во услови на поволна атмосфера и колективната волја на сите вклучени страни 
да се дојде до договор од заемен интерес. Сѐ додека не се донесе одлука прифатлива за сите страни во 
социјалниот дијалог, се вршат консултации и преговори. 
 

 

Теми 



 

  

 
 

Темите што можат да се вклучат во трипартитниот социјален дијалог на национално ниво се 
многубројни: работни односи; трудово законодавство; плати (вклучително утврдување на минималната 
плата); решавање работни спорови од национална важност; слобода на здружување и колективно 
договарање; прашања од економската политика (продуктивност и економска конкурентност, даноци и 
фискална политика); намалување и сузбивање на сиромаштијата; создавање можности за вработување; 
политика за пазарот на трудот; образование и обука; родова еднаквост; социјално осигурување и заштита 
(реформи во социјалното и пензиско осигурување, заштита на мајчинството); услови за работа; работно 
време; родителско отсуство; меѓународни стандарди на трудот и програми на МОТ; националните 
програми за пристојна работа; дефинирање и спроведување на антикризни мерки и реформи, итн. 
 

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО РМ – ПРАКРИЧНИ ИСКУСТВА 

 
 
Како и во другите земји од Централна и Источна Европа во кои имаше општествени транзициски промени, 
и во Република Македонија социјалниот дијалог и трипартизмот беше следен со проблеми и покрај 
воспоставената законска рамка врз меѓународните стандарди на МОТ. Тоа беше условено од степенот на 
развиеноста на демократските процеси во државата,  но и од волјата и желбата на социјалните партнери 
за дијалог. Кон ова се надоврзуваше и краткото искуство од овој процес, различните ставови, 
недоразбирањата. 
 
Во Република Македонија, социјалниот дијалог претставува клучна и неопходна алатка во моделирањето 
на индустриските односи и крупен предизвик и цел за социјалните партнери. Во Уставот на РМ се 
гарантираат економските и социјални права на граѓаните, за чија заштита и унапредување се води 
социјален дијалог. 
 
Улогата на Синдикатот 
 
За Сојузот на синдикатите на Македонија социјалниот дијалог е нераскинлив дел од синдикалната 
борба, неопходен инструмент за градење на социјалниот консензус и стекнување на меѓусебна доверба 
за хармонизација . На почетокот на транзиционите процеси , ССМ  инсистираше кон Владата да ги слуша 
неговите барања, да се подобрува позицијата на трудот при тоа потпирајки се на европските определби 
за афирмација на брз  економски развој кој не е можен без социјален развој. 
 
Сојузот на синдикатите на Македонија, како најголема синдикална организација се наметна како 
репрезентативна работничка организација и потписник на општите колективни договори и колективните 
договори на ниво на дејност, односно оддел преку неговите членки – односно на ниво на гранските 
синдикати, и стана  е легитимен партнер во социјалниот дијалог во РМ.  



 

  

 
 

 
Во периодот на воведувањето пазарни односи, кога РМ се соочуваше со силно социјално раслојување и 
осиромашување на работниците, ССМ го подржа  концептот на поврзување на пазарната и социјалната 
компонента во државата и практикување на социјалниот дијалог. ССМ беше иницијатор за формирање 
на Економско-социјалниот совет, како општоприфатен механизам на социјалниот дијалог во европските 
земји.  
ЕСС  непосредно се вклучи во процесот на приватизацијата, ја потпиша Спогодбата со Владата на РМ и со 
гранските синдикати остваруваше постојани контакти со соодветните министерства заради изнаоѓање 
решенија за проблемите, посебно во областа на стопанството. 
 
ССМ инсистираше на заедничка соработка меѓу социјалните партнери, без да се наметнува волјата на 
една од страните и да се потпишуваат документи со кои се уредуваат правата на работниците, како што 
се колективните договори, за подобри економско-социјални услови и положба на работниците. 
 
Фази на социјалниот дијалог во Република Македонија 
 
Социјалниот дијалог во РМ има подолга традиција и започнува со промените во општествени односи од 
80-тите на 20-от век. Една од најкрупните пречки во развојот на социјалниот дијалог во тој период беа 
бавните и недоволно ефикасни економски реформи и неочекувано високата социјална цена на 
транзицијата,  
Процесот на создавање правни и институционални рамки се одвиваше бавно, а трипартитниот и 
бипартитниот социјален дијалог не се одвиваа со еднаква динамика и квалитет. Недостигаше 
демократска култура и традиција, што претставува, исто така, важен предуслов за развојот на социјалниот 
дијалог и постигнување минимален национален социјален консензус  меѓу релевантните општествени 
сили. 
 
 
Во периодот кога формалните (институционални) механизми на социјалниот дијалог не беа развиени, во 
извесен степен се надоместуваа со неформални механизми на социјалниот дијалог. Во таа смисла беа 
потпишани неколку позначајни документи: 
 
- 1977 год. – Општествен договор, кој го потпишаа Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и Стопанската комора на Македонија. 
  
- 1995 год. ССМ и Владата на РМ потпишаа Согласност за приватизацијата. Согласно овој документ, 
работниците се стекнаа со право на откуп на 30% од капиталот на фирмата што се продаваше под 
повластена цена, со грејс период од 2 години и 5 години рок на отплата.  

 



 

  

 
 

- 1996 год. ССМ, Владата на РМ и Стопанската комора на Македонија потпишаа Спогодба за формирање 
на Економско-социјален совет во Република Македонија. 
 
- 2002 год. потпишана е Спогодба за решавање на проблемите во јавниот сектор и е утврдена за првпат 
најниската плата во државната администрација и дел од јавниот сектор на 5.060 ден.  
 

- 2002 год. (20.12.2002) ССМ потпиша Социјален договор со Владата на РМ со кој требаше да се отворат 
радикални процеси на социјалниот дијалог и социјалното партнерство во функција на развој на 
демократските односи и подобрување на квалитетот на условите за работење и живеење. Основата на 
Социјалниот договор беше да се обезбеди нужното социјално партнерство со конкретно дефинирање на 
правата и обврските на Владата и ССМ со утврдени рокови за одделни активности, со активно учество и 
ангажирање на разни органи и институции одговорни за економскиот и социјалниот развој. 
-2003- И покрај утврдениот рок – првиот квартал во 2003 год., не беа потпишани колективните договори 
во јавниот сектор.  
 
 

- 2005 год. (3.2.2005 год.) ССМ и Владата на РМ потпишаа Протокол за континуирана соработка за 
актуелните прашања од економската и социјалната сфера врз основа на Социјалниот договор потпишан 
во 2002 год. 
 
- 2010 год. се формира нов Економско-социјален совет, врз основа на измените и дополнувањата на 
Законот за работните односи во однос на утврдувањето на репрезентативноста на синдикатите 
и здруженијата на работодавачите.  
- 2017 Донесен законот за зголемување на минимум гарантирана плата од 12 000 ден 
 
Економско-социјален совет 
 

Трипартитниот социјален дијалог во Република Македонија се одвива преку Економско-социјалниот 

совет во чија работа покрај претставниците на репрезентативните синдикати и асоцијации на 

работодавачите учествуваат и претставници на власта на соодветните нивоа на државна организација. 

Вклучувањето на власта во социјалниот дијалог е заради фактот што таа се јавува во повеќекратна улога, 

на   медијатор и регулатор на дијалогот, но и во функција на јавен претприемач и работодавач. 

Организација на работодавачите на  Македонија 

Социјален партнер на ССМ е Организацијата на работодавачи на Македонија. Формирана е во 2004 
год., репрезентативна е во приватниот сектор од областа на стопанството на Република Македонија. До 
нејзиното формирање, ССМ ги потпишуваше општите колективни договори со Стопанската комора на 
Македонија – Одбор на работодавачи.  



 

  

 
 

 
Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ) ги застапува интересите на работодавачите, се 
грижи за развој и остварување на нивните права и слободи, за склучување и спроведување на Општиот 
колективен договор за стопанството во РМ и колективните договори на ниво на дејност, се залага за 
развој и поголемо значење и улогата на социјалниот дијалог.  
Во ОРМ се формирани: 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 прехранбена 
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 независни регулаторни тела; Здружение за енергетика и Здружение за трговија. 
 
Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија потпишаа 
Меморандум за соработка и редовно одржуваат работни средби на кои се разгледуваат и решаваат 
прашања и проблеми од заеднички интерес: потпишување и усогласување со ЗРО на ОКД за приватниот 
сектор од областа на стопанството и гранските колективни договори од овој сектор; измени на законите 
од работната област; економската криза и мерките за нејзино надминување; вработување и зачувување 
на работните места; остварување на правото на работниците на синдикално организирање и 
здружување; меѓународните трудови стандарди преку ратификација на конвенциите на МОТ; 
остварување на економско-социјалните права на работниците врз основа на трудот; унапредување на 
работното законодавство; подобрување на општествената одговорност на претпријатијата; ефикасно 
функционирање на Економско-социјалниот совет; реализација на заеднички проекти; размена на 
искуства, податоци и знаења, итн.  
 
Закон за работни односи 2005/2010 
 
Со Законот за работни односи од 2005 год. е регулирано функционирањето на социјалниот дијалог на 
бипартитно и трипартитно ниво. Исто така, се утврдени правила за функционирањето на организациите 
на работниците и организациите на работодавачите, како и за колективното договарање помеѓу двете 
страни. Законот воспостви правна рамка за овластувањата и составот на Економско-социјалниот совет. 
Со измените и дополнувањата на Законот за работните односи во 2010 год. се утврдија условите за 
репрезентативност на синдикатите и здруженијата на работодавачите заради учество во социјалниот 
дијалог. Согласно овие измени на ЗРО, Министерството за труд и социјална политика им издаде решение 
за репрезентативност на: Сојузот на синдикатите на Македонија, Конфедерацијата на слободни 
синдикати и Организацијата на работодавачи на Македонија. 
Репрезентативните социјални партнери и Владата на РМ во август 2010 год. потпишаа нова Спогодба за 
Економско-социјалниот совет, со поддршка на МОТ.  ЕСС започна да ја врши својата функција по подолг 
период на негова неактивност, со проширена улога и поголема автономија во работата.  
Општествени аспекти на социјалниот дијалог  



 

  

 
 

Социјалниот дијалог е кучна алатка во дефинирање на односите помеѓу социјалните партнери. 

Неговата функција е заштита на со Устав гарантираните економските и социјални права на граѓаните. 

Адекватен социјален дијалог претставува предуслов за адекватен одржлив економски раст и за 

соодветен социјален развој на државата. 

 Основна цел на социјалниот дијалог е постигнување консензус помеѓу партнерите во социјалниот 

дијалог, заради усогласување на посебните и општите интереси, решавање значајни економски и 

социјални прашања, јакнење на социјалниот мир и стабилност, кои се претпоставка за економски раст и 

напредок.   

Предмет на социјалниот дијалог се прашања од интерес на работниците, односите помеѓу 

синдикатите и работодавците, економската, социјалната политиката, како и политиката на вработување 

и плати, законите од областа на работното и социјалното законодавство, и сите други прашања од 

заеднички интерес.  

Квалитетот на социјалниот дијалог и неговара примена имаат значајно општествено влијание врз 

остварување на меѓународно гарантираните права и постигнување на одредени општествено посакувани 

состојби на граѓаните. Посебно ќе го нагласиме влијанието на социјалниот дијалог врз:  

• Социјалната сигурност и благосостојба на граѓаните која е каузално поврзана со висината на 

платите, условите за работа и правата кои произлегуваат од работниот однос.   

• Социјалната правда која е условена од правичната распределба на платите. Предмет на 

социјалнот дијалог се и преговорите за зголемување пред сѐ на најниските плати и намалување 

на големите разлики во висината на платите во одделни сектори во стопанството и во јавниот 

сектор.  

• Човекови права кои се неподвоиви, и покрај другото се однесуваат на правото на работа, 

слободен избор на работно место и здружување во синдикати; право на одмор и слободно време; 

право на соодветен стандард на живеење. Социјалниот дијалот имплицитно е поврзан со заштита 



 

  

 
 

на работничките права, гарантирање на адекватни услови за работа, спречување и заштита од сите 

облици на дискриминација. 

• Родова рамноправност која пред се во рамки на социјалниот дијалог се остварува преку 

намалување на јазот во платите помеѓу мажите и жените и исклучување на секаков облик на 

нееднаквост во доменот на трудот. 

• Социјален мир и стабилност кои се гарант за соодветен економски раст, се условени од 

постигнување на социјалниот дијалог, но и од неговиот квалитет.    

Социјалниот дијалог е условен од општествените трендови кои имаат влијание врз преговарачката 

моќ на неговите чинители. Како позначајни ќе ги издвоиме: 

• Демографските промени, кои во основа се однесуваат на стареењето на постојната расположлива 

работната сила, на миграциските феномени, вклучувајќи го и одливот на квалификувана работна 

сила и на структурата на невработени лица, имаат големо влијание врз понудата и побарувачката 

на работна сила.  

• Феминизација на трудот (околу 40 % од севкупниот број на вработени се во текстилната 

индустрија, а 70-80 % од вработените во оваа индустрија се жени), (СКМ, 2015). 

• Новите облици на вработување (неконвенционални форми пр. дигитални платформи) во иднина 

можат да имаат неповолно влијание синдикалниот активизам.   

• Хиерархиска поставеност на синдикалниот апарат на кој се гледа како на соработник со 

политичките елити. 

• Расчленување и сегментирање на синдикалното организирање наместо јакнење на 

преговарачката моќ, доведува до ерозија на принципите на работничка солидарност. Имено, во 

услови на изразено незадоволство од страна на една синдикална организација, скоро и да не се 



 

  

 
 

обезбедува поддршка од други синдикални организации, невладини, фондации и политички 

партии. 

Улогата на Владата во социјалниот дијалог 

Секоја Влада има за задача да го поттикнува социјалниот дијалог со цел измирување на разликите 

во интересите помеѓу работниците претставени преку синдикатите и работодавците. Владата е одговорна 

за градење на социјален консензус и стекнување на меѓусебна доверба за хармонизација. Нејзина 

одговорност е да придонесе кон јакнење на улогата и функцијата на Економско-социјалниот совет со цел 

да го обезбеди трипартитниот социјален дијалог во решавањето на економските и социјалните прашања 

и проблеми. Воедно, Владата има значајна улога во разгледување и решавање на проблемите на бизнис-

заедницата. 

Улогата на медиумите во актоелизација на прашања кои се предмет на социјалниот дијалог 

Медиумите имаат значајна улога во следење на процесот на водење на социјалниот дијалог пред 

се преку: 

• проактивен однос и за анимирање на пошироката јавност за прашања кои се предмет на 

социјалниот дијалог,  

• испитување на ставовите и барањата на пошироката јавност, 

• соработка со независни истражувачки медиуми,  

• јасна комуникација со јавноста со цел наметнување на работничките проблеми како општествени 

прашања. 

 

 

 



 

  

 
 

Состојби и потреби во домен на синдикалното организирање 

 Општествените состојби имаат директно влијание врз синдикалното организирање. Партизацијата 

на општеството е рефлектирана во соработка помеѓу политичките партии и работодавачите, а 

механизмите кои се користат за одржување на доминантната положба на работодавците се стравот, 

послушноста и контролата врз работниците.  

Мултисекторската и регионална поставеност на независни и репрезентативни синдикати доведува 

до доминација на претставници од еден сектор, а со тоа и застапување на проблемите кои се релевантни 

за секторот кој има поголем број на претставници.  

Функционалноста на синдикатот подразбира потреба од негово реструктурирање со цел подобра 

застапеност на базичните синдикат, а нивните барања да бидат разгледувани индивидуално, а не во 

контекст на големата гранкова слика. 

 Идентификувани потреби во однос на синдикалното организирање:  

• Зајакнување на компонентите на соработка и вмрежување на разнородни синдикални 

организации во облик на социјални движења; 

• Обезбедување на солидарност, логистичка и правна поддршка при организирање на прекин на 

процесот на производство во ситуации кога работодавачите немаат слух кон потребите на 

работникот и ги прекршуваат нивите законски права и колективни договори; 

• Редефинирање на синдикално движење како движечка општествена сила која ќе одговори на 

општествените предизвици поврзани со стравот за зачувување на работното место и остранување 

на потчинетост од работодавачот.  

• Дебирократиација на синдикалните процедури со која ја намалува ефективноста на синдикалното 

делување; 



 

  

 
 

• Потреба од лобирање пред инспекторатот за труд за навремено постапување соогласно Уставот и 

законите;  

• Јакнење на капацитетите на правната фела во домен на трудовото законодавство со цел 

обезбедување на соодветна правна заштита на синдикалните организации и нивние активисти.  

• Враќање на довербата во синдикалното здружување особено помеѓу помладата генарација. 

 

 

 


