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Законски рамки

Со ЗРО уредени:
видовите колективни договори, 
нивната примена и важност,
предметот на колективно договарање,
обврската за колективно договарање,
учесниците во колективното договарање,
страните за склучување колективен договор,
рок на склучување на договорот, негово
откажување/продолжување, објавување.



Видови колективни договори

Општ, на ниво на република (одделно за
приватниот и за јавниот сектор)
Посебен, на ниво на гранка
Поединечен, на ниво на работодавач.



Примена и важност
По сила на закон:
Општиот колективен договор се применува
непосредно и е задолжителен за сите работници и
работодавачи.
Посебниот колективен договор е задолжителен
само за работодавачите кои се членови на
здружението‐потписник, или дополнително ќе му
пристапат
Поединечниот колективен договор важи за сите
вработени кај работодавачот.



Предмет на договарање
Права и обврски на договорните страни, правни
норми со кои се уредува склучувањето, 
содржината и престанокот на работниот однос и
други прашања од или во врска со работниот
однос.
Дозволено е сé што со закон не е изрично
забрането.



Обврска за колективно
договарање
Член 207 од ЗРО: Лицата кои според овој закон
можат да бидат страна на колективниот
договор, се должни со добра воља да преговараат
за склучување на колективен договор во врска со
прашањата кои според овој закон можат да
бидат предмет на колективниот договор.



Учесници во колективното
договарање
Репрезентативни здруженија на работодавачи и
репрезентативни синдикати.
Репрезентативност се утврдува за територија на
РМ, за приватен или јавен сектор (грански) и на
ниво на работодавач



Услови за репрезентативност
(синдикат)
За територија на РМ:
‐ Да е запишн во Регистарот при МТСП
‐ Да има членови најмалку 10% од сите вработени во
РМ, кои плаќаат членарина

‐ Да здружува најмалку 3 синдикати на национално
ниво од различни гранки

‐ Да дејствува и да има членови во најмалку 1/5 од
општините во РМ

‐ Во него да членуваат синдикати кои потпишале
најмалку 3 колективни договори За гранка



Услови за репрезентативност
(синдикат)
На ниво на сектор:
‐ Да е запишан во регистарот при МТСП
‐ Да има членови најмалку 20% од вработените во
секторот кои плаќаат членарина

На ниво на работодавач: да има членови
најмалку 20% од вработените кај
работодавачот.



Услови за репрезентативност
(работодавачи)
За територија на РМ:
‐ Да е запишно во Регистарот при МТСП
‐ Да се зачленети најмалку 5% од вкупниот број
работодавачи, или кои вработуваат најмалку 5% од
вкупниот број вработени во приватниот сектор

‐ Да има членки од најмалку 3 гранки, или оддели
‐ Да дејствува и да има членки во најмалку 1/5 од
општините во РМ

‐ Да склучило најмалку 3 колективни договори За
гранка



Услови за репрезентативност
(работодавачи)
За приватен сектор од областа на стопанството и
за гранка репрезентативно е здружение на
работодавачи во кое членуваат најмалку 10% од
вкупниот број работодавачи, или кои вработуваат
најмалку 10% од вкупниот број вработени во
секторот/гранката.



Страни на склучување
колективен договор

Репрезентативните здруженија на работодавачи и
синдикати, зависно од нивото на договарање
(општ, посебен, поединечен)



Рок на склучување
Колективните договори се склучуваат на
определен рок (2 години).
Условите за важење, продолжување, откажување
треба да се пропишани во самиот договор
Општите и гранските се доставуваат до МТСП, а
за потпишување на поединечните се доставува
само писмено известување. 



Проблеми со кои се соочуваме
Немање партнер за преговори во металскиот
сектор.
Тешко приволување на работодавачите да почнат
преговори.
Долг и исцрпувачки процес на преговори.
Тешкотии во спроведувањето, кога се работи за
остварување на поединечни права.



Силни страни
Општиот колективен договор дава добра рамка и
почетна позиција.
Неспорен легитимитет на СИЕР (и без формално
утврдела репрезентативност).
Добри резултати во преговорите за поединечни
колективни договори.



Ако имате прашања, повелете!


