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Трипартитен дијалог

• Постои на национално ниво помеѓу:
- Два репрезентативни сојузи на синдикати
- Една репрезентативна организација на
работодавачи

- Владата на РМ



Економско социјален совет

Типично трипартитно тело формирано со
Спогодба потпишана од страна на
учесниците, кои се застапени:

- Владата со 4 претставници;
- ОРМ со 4 претставници;
- ССМ и КСС со по 2 претставници



Учество на претставници на
синдикат
Освен во ЕСС, претставници на синдикатот
се вклучени во:

- Управните одбори на фондовите за ПИО, 
здравствено осигурување, Агенцијата за
вработување

- Националниот совет за евроинтеграција
- Националниот акционен план за
вработување



Децентрализиран социјален дијалог

Социјален дијалог на регионално и локално
ниво е во зачеток, регионални и/или локални
тела започнаа да се се формираат.
Интересот е слаб, недоволно се информи-
рани потенцијалните учесници за можнос-
тите, придобивките и улогата на социјалниот
дијалог.



Трипартитен секторски дијалог

• Не постои институционален облик на
трипартитен социјален дијалог на секторско
ниво.

• СИЕР направил неколку ад-хок обиди да се
оствари како таков, но без успех.



Бипартитен дијалог во металскиот
сектор
• Во ОРМ нема регистрирана организација на
работодавачите од металскиот сектор.

• СИЕР неможе да преговара за колективен
договор на ниво на гранка/сектор

• Направени се максимални напори за
притисок врз работодавачите да се
организираат –до сега без успех



Дијалог на ниво на работодавач

• Единствено ова ниво добро функционира во
металскиот сектор

• СИЕР е принуден да потпишува колективни
договори на ниво на работодавач

• Овој процес одзема многу време и потребни
се повеќе човечки ресурси



Колективни договори/покриеност

Постои важечки Општ колективен договор за
приватниот сектор од областа на стопан-
ството (сéопфатно важечки за приватниот
сектор).
ОКД е добра основа, дава пориеност од 100%.
СИЕР има потпишано поединечни колек‐тивни
договори во 70% од организациите.



Репрезентативност
• Сојузот: да има членови најмалку 10% од сите
вработени, кои плаќаат членарина; да
здружува најмалку 3 грански синдикати; да
дејствува во најмалку 1/5 од општините во
РМ; во него да членуваат грански синдикати
кои потпишале најмалку 3 грански
колективни договори. 

• Гранксиот синдикат: да има членови
најмалку 20% од вкупно вработените во
гранката/секторот кои плаќаат членарина.



Информирање и консултирање

• Законот оперира со термините "синдикален
претставник“ и “претставник на вработе-
ните“, без дефинирање на улогата и задачите

• Процесот се одвива само таму каде постои
синдикално организирање

• Синдикалната организација е единствен
претставник и застапник на интересите на
работното место.



Позитивни (силни) страни

• Социјалниот дијалог се развива во (какви-
такви) институционални рамки;

• Се развива култура и пракса на колективно
договарање;

• Се вградуваат европските прописи во
законите;

• Моќта е кај синдикатот (нема друг застапник
на интересите на работниците)

• Добро решение со универзалноста на ОКД



Недостатоци (слаби страни)

• Недоволно се користат механизмите на
социјален дијалог;

• Не се поттикнува и охрабрува дијалогот;
• ЕСС не функционира според Спогодбата за
основање, повеќе постои про-форма

• Кај работодавачите постои отпор кон
организирање и тенденција на
релативизирање на процесот



Недостатоци (слаби страни)

• Не се прифаќа дијалогот како основа и
принцип на демократско владеење;

• Постои прикриен, па дури и отворен
антисиндикален став;

• Не се сваќаат (и прифаќаат) можностите и
значењето на социјалниот дијалог

• Нама организација на работодавачите во
металскиот сектор;



Недостатоци (слаби страни)

• Не се размислува за систем на информи-рање
и консултирање;

• Заради неизграденост и некористење на
механизмите најчесто се завршува на суд;

• Застапувањето на интересите на работно
место зависи од синдикалното организирање
и од интегритетот и капацитетот на
синдикалните претставници.



Со еден збор:

• Социјалниот дијалог во Македонија не е на
нивото на земја-кандидат за членство во ЕУ;

• Институциите на се заинтересирани за
негово унапредување и развивање, а
(поедини) работодавачи ги користат
слабостите на системот;

• СИЕР и понатаму ќе вложува напори за
заживување на дијалогот на секторско ниво.


