
 
I.Кога станува збор за имплементација на европските регулативи во  домашното 

законодавство, Република С. Македонија има оформено таканаречена Националната 

програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА), којшто претставува 

клучен фактор за усогласувањето на националното законодавство со правото на Европската 

унија и прилагодувањето на националните институции кон европските административни 

структури. 

Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, ваквиот 

начин на работење е воведен од страна на извршната власт на Република С. Македонија во 

2007 година. По воведувањето во 2007 година, ваквата програма се изработува на годишно 

ниво и тоа секоја година после воведувањето. НПАА, всушност претставува еден вид на 

детално планирање за усогласување на домашното законодавство со правото на Европската 

Унија, при што надлежните органи се должни да го организираат своето работење, како и 

потребните буџетски средства во зависност на НПАА, па на тон начин правилно ги 

реализираат зацртаните цели.Во НПАА се става посебен акцент на административните 

структури за спроведување на законодавството, во насока на формирање нови или 

реформирање на постојните институции, како и за обезбедување на соодветен стручен и 

обучен кадар.   

Во текот на 2008 година, донесени се правилници во кои се транспонирани следниве 

директиви : 

· Директивата 2003/10/EC на Европскиот парламент и Советот од 6.02.2003 година, 

за минималните барања за здравје и безбедност при изложување на работниците на ризици 

од физички агенси (бучава) транспонирана во Правилникот за безбедност и здравје при 

работа на вработените изложени на ризик од бучава, Директивата 2002/44/EC на 

Европскиот парламент и Советот 25.06.2002 год., за минималните барања за здравје и 

безбедност при изложување на работниците на ризици од физички агенси (вибрации) 

транспонирана во Правилникот за безбедност и здравје при работа на вработените 

изложени на ризик од механички вибрации, Директивата на Советот 92/57/ЕЕC од 

24.06.1992 год. за имплементација на минималните барања за безбедност и здравје на 

привремени или подвижни градилишта транспонирана во Правилникот за минималните 

барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта, 

Директивата на Советот 89/654/ЕEC од 30.11.1989 год. за минималните барања за 

безбедност и здравје на работното место транспонирана во Правилникот за минималните 

барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор. Во текот на 2008 

година изготвени се Стратегијата за модернизирање на Државниот инспекторат за труд, 

како и соодветен План за нејзина имплементација. Стратегијата за модернизирање на 

Државниот инспекторат за труд беше изготвена во консултации со организациите на 

социјалните партнери и истата беше усвоена на трипартитна работилница која се одржа во 



 
април 2008 година, со учество на експерти од ДИТ, Министерството за труд и социјална 

политика, претставници од организациите на работодавачите и работниците, како и 

меѓународни експерти во оваа област. Целта на Стратегијата и на Планот за имплементација 

е да се насочат сите активности на Инспекторатот, да се дефинираат цели што треба да се 

постигнат со спроведување на конкретни активности од страна на раководниот кадар и на 

теренските инспектори. Претставници на МТСП и ДИТ, во октомври 2008 година во 

Луксембург, учествуваа на работилница на која со претставниците од Европската Комисија 

(DG EMPL - Directorate F/4) беа дискутирани различни аспекти на транспонирањето на 

acquis во националната легислатива.Во Сојузот на синдикатите на РМ, во присуство на 

претседателите и претставници на сите гранкови синдикати, од страна на претставници од 

ДИТ, беше извршена презентација, за спроведувањето на инспекцискиот надзор над 

примената на законодавството од областа на безбедност и здравје при работа. Беа 

реализирани три презентации од страна на ретставници на ДИТ поврзани со инспекцискиот 

надзор во делот на безбедност и здравје при работа, инспекцискиот надзор од областа на 

работните односи, како и нормативно-правното уредување на безбедноста и здравјето при 

работата. На овие презентации присуствуваа повеќе од 500 учесници - правници, пред сé од 

приватниот сектор. Во текот на 2008 година контролата врз спроведувањето на законската 

регулатива од областа на безбедност и здравје при работа, беше засилена и преку 

евидентното зголемување на бројот на извршени инспекциски контроли и бројот на 

донесени решенија за отстранување на идентификуваните недостатоци и прекршоци. Така, 

во текот на 2008 година (јануари-декември), од страна на Државниот инспекторат за труд 

извршени се 14,924 инспекциски надзори за примената на законодавството во областа на 

здравје и безбедност при работа, што изнесува дури 55.2% повеќе од истиот период 2007 

година. Донесени се 4,843 решенија за отстранување на утврдените недостатоци во 

работниот процес (зголемување од 82% во однос на предходната година). Во овој период, 

биле извршени 317 увиди на самото место за случаеви на настаната повреда на работно 

место, од кои 12 биле за смртни случаеви - за 6 помалку од предходната година. 

Потоа во текот на 2012 година започната и реализирана е подготовка на предлог за 

изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа, во функција на 

обезбедување на понатамошен развој и подобрување во областа. 

Во делот на транспонирањето на конкретни директиви од областа на здравје и 

безбедност при работа, во текот на годината беа донесени следните правилници: 

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени 

во рударство со површинска и подземна експлоатација на минерални суровини во кој е 

транспонирана Директивата на Советот 92/104/ЕEC, Правилник за минималните барања за 

безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на 



 
физички агенси (вештачко оптичко зрачење), во кој е транспонирана Директивата 

2006/25/ЕС.Донесени се следните акти од областа на безбедност и здравје при работа: 

- Правилник за стручно усовршување на стручни лица од областа на безбедност при 

работа, со кој се пропишува начинот и видот на стручното усовршување на стручните лица 

од областа на безбедност при работа, Акционен план за имплементација на Стратегијата за 

безбедност и здравје при работа, за периодот 2013-2014 година, со цел креирање модерен, 

ефикасен и ефективен систем на безбедност и здравје при работа во Република Македонија 

и намалување на повредите на работа и професионалните заболувања. 

Во текот на 2015 година продолжи процесот на усогласување на националното 

законодавство во областа на безбедност и здравје при работа и транспонирање на 

релевантни ЕУ директиви. Донесен е Правилник за минималните барања за безбедност и 

здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на физички агенси 

(електромагнетни полиња). во кој е извршено транспонирање на Директива 2004/40/ЕЗ на 

Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за минималните здравствени 

ибезбедносни услови во однос на изложувањето на работниците на ризици од физички 

фактори(електромагнетни полиња) (осумнаесетта индивидуална Директива во рамките на 

значењето на членот 16 (1) од Директивата 89/391/EEЗ). 

Во насока на континуирано јакнење на капацитетите за прашања од областа на 

безбедност и здравје при работа, восоработка и координација помеѓу релевантните субјекти 

(Државниот инспекторат за труд, Министерството за труд и социјална политика, 

здруженијата од областа на безбедност и здравје при работа, високообразовните 

институции и др., беа организирани и спроведени специјални и редовни обуки, семинари, 

работилници за спроведување на мерките за безбедност и здравје при работа на стручни 

лица, вработените и работодавачите, специфични обуки за одредени приоритетни цели и 

теми во областа на безбедност и здравје при работа во одредени индустриски 

сектори/дејности, како рударство, земјоделство, здравство и индустрија на неметали, 

организирани од страна на Институтот за медицина на труд во соработка со Државниот 

инспекторат за труд, социјалните партнери и здруженија на стручни лица и други. 

II.Со склучувањето на Општиот колективен договор за стопанство (Службен весник 

на РМ бр. 29/94, 30/94) започна процес на интензивно колективно преговарање на ниво на 

индустриски гранки и дејности. Резултат на тоа беше потпишување на34 посебни 

(гранкови) колективни договори за период од неполни три години (1994-1997). 

Најмногубројни и најрепрезентативни гранкови синдикати одобласта на 

стопанството во Република Македонија се: Синдикатот на индустрија, енергетика и 

рударство на Македонија (СИЕР). Синдикатот СИЕР ги склучи следните колективни 

договори: Колективен договорза вработените задејноста производство и преработка на 



 
метали, обоена металургија,рударство, електроиндустрија и енергетика и Колективен 

договорза рударство ииндустрија на неметали. Меѓутоа по истекот на важноста на 

споменатите колективни договори, не е склучена спогодба за нивно продолжување, а со 

самото тоа истите не се во правна сила во овој момент. 

III. и IV. Законот за работни односи претрпи седум измени и дополнувања.Со нив се 

намалија дел од правата од работен однос. Сите колективни договори, независно од нивото 

на склучување, во период од шестмесеци се усогласија со измените и дополнувањата на 

Законот за работни односи. Така, во овој период колективното договарање се сведе на 

усогласување на одредбите на колективните договори со одредбите на ЗРО и на 

продолжување на колективните договори. Со Спогодба за продолжување на важноста на 

Општиот колективен договор за стопанство, склученнаден 28.06.2002 г., се продолжи 

важноста за период од една година. Исто така, во овој период активностите на синдикатот, 

наместо конефективно колективното преговарање, се сведоа на борба на синдикатот за 

задржување на постигнатото ниво на права одработен однос и покренување иницијативи 

пред Уставниот суд завоценување на уставноста и законитоста на поедини членови од 

Законот за работни односи кои се однесуваа на колективните договори. Со донесување на 

новиот ЗРО во 2005 година се отворија подобри перспективи за колективното договарање 

во Република Македонија. На 14.06.2006 г., Сојузот на синдикатите на Македонија и 

Организацијата на работодавачи на Македонија го потпишаа Општиот колективен договор 

за стопанство на РМ, додека на 16.01.2008 г., Конфедерацијата на слободни синдикати. По 

ова уследи процес на потпишување на повеќе посебни (гранкови)колективни договори, но 

тој број беше далеку помал во однос на периодот 1994-1998. Дел од нив не се усогласија со 

измените и дополнувањата на ЗРО во законски предвидениот рок, по што им престана 

важноста. Поради овие проблеми колективното договарање по гранки се одвиваше со 

намален интензитет 

Од  анализата на одредбите на ОКДС во однос на одредбите на Законот за работни 

односи во периодот 2006-2010 година, се доаѓа до сознание дека најголем дел од прашањата 

на идентичен начин се уредени со Законот за работни односи. Многу малку се воведени 

поповолни решенија. Позитивно е тоа што се воведени некои новини и начела како што се: 

забрана на дискриминација, директна и индиректна дискриминација, директна и 

индиректнадискриминација, мобинг, надоместок на штета за дискриминација,товар на 

докажување, електронско евидентирање на работното време, воведена е Комисија за 

утврдување на репрезентативност, платата на приправникот, воведено емирно решавање на 

работните спорови, подигната е долната граница за годишниот одмор и др. Поради тоа што 

во период по 2005 не беа формирани Здруженија на работодавци во повеќе гранки и 

дејности колективното договарање беше отежнато. Во дејностите металска индустрија, 

металургија, рударството до (2012) немале формирано посебни одбори на работодавци. Тоа 

комплетно го закочи колективното договарање во споменатите дејности.. Тоа значи дека и 



 
во овој случај синдикатот на ниво на гранки или дејности треба да вложи дополнителни 

напори за да се избори за поповолни решенија. Преставниците на ССМ во своето 

искажување потенцираа дека нивната борба во преговарањето се сведувала на задржување 

на веќе стекнатите права, а не нивно подобрување. Во периодот 1990-1998 година, Општиот 

колективен договор застопанството (ОКДС) имаат утврдено поповолни решенија во однос 

наводредбите на Законот за работни односи.Во периодот 1994-1998 година, синдикатот до 

одреден степен успевал да ги наметне и вгради сопствените интереси во одредбите на 

колективните договори, со што ја потврдил сопствената моќ. Во периодот од 1990-2010 

година преку примената на начелото infavoremlaboratories индиректно може да се извлече 

заклучок дека моќта на синдикатот континуирано опаѓал, а како резултат на тоа е се 

помалиот број на одредби во колективните договори на сите нивоа со кои се утврдуваат 

поповолни решенија. 

V. Во перидот од 2010 до 2020 година и покрај тоа што е формиран и постои посебен 

синдикат кој се грижи за правата на работниците од рударскиот сектор, како што е 

Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија – СИЕР, истиот тој 

синдикат нема склучено Колективен Докоговр кој се однесува исклучиво на работниците 

од рударскиот сектор. Имено, со самото тоа што е формиран синдикат кој ќе ги штити 

правата на работниците од рударскиот сектор, на нашата држава му недостасува посебен 

Колективен договор во кој подетално ќе бидат регулирани и определени  правата на 

работниците од рударскиот сектор. Со самото тоа што не постои посебен колективен 

договор од областа на рударството, рударските работници најголема заштита наоѓаат во 

Општиот колективен договорза стопанството (ОКДС). СИЕР е првпат регистриран кај 

Министерството за внатрешни работи на 07.09.1991. Потоа е регистриран во 

Министерството за труд и социјална политика на 08.02.1994 година. Синдикатот на 

индустрија, енергетика и рударство на Македонија е самостојна, демократска и независна 

организација на работниците од индустријата, енергетиката и рударството во која 

доброволно се здружуваат заради застапување, претставување, унапредување и заштита на 

своите економски, социјални и други поединечни и колективни права. Соработува со  

национални и меѓународни синдикати и синдикални организации кои ги имаат во своите 

програмски и статутарни определби истите или слични цели и задачи без оглед дали 

институционално се поврзани.Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на 

Македонија е една од 17 членки на Сојузот на синдикатите на Македонија. Со оглед на тоа 

дека не постои посебен Колективен Договор кој ги регулира исклучиво правата на 

работниците од рударскиот сектор, постојат различни гранкови колективни договори – кои 

покрај останатите работници ги обфаќаат и работниците од рударскиот сектор. Како за 

Пример ќе го земиме Колективниот Договор на Акционерско друштво за производство на 

електрична енергија, електрани на Македонија, во државна сопственост – Скопје или 

скратено „АД ЕСМ“. Со овој колективен договор покрај останатите работници во АД ЕСМ 

се опфатени и работниците од рударскиот сектор кои се вработени во самото друштво. Во 



 
Колективниот Договор подетално е опишано работното време на работниците, паузите и 

одморот, надомест на штета, безбедност и здравје при работа, правото на синдикално 

здружување, организирање на штрајк, мирно решавање на колективни работни спорови и 

останати права. 

VI.Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија до 2040 година 

ги утврдува определбите наведени во член 11 од Законот за енергетика, со кои се спроведува 

Енергетската политика на Република Македонија. 

Република Македонија која како Договорна страна за енергетска заедница и 

земјакандидат за ЕУ е подготвена да ја следи европската енергетска политика и е обврзана 

да ги транспонира и имплементира енергетските директиви и регулативите на ЕУ. 

Термоцентралите на јаглен и хидроелектраните се главните производни капацитети во 

Македонија. Главниот ентитет во Македонија за производство на електрична енергија е 

претпријатието во државна сопственост Електрани на Македонија (ЕЛЕМ), со ~ 70% од 

вкупниот инсталиран капацитет. ЕЛЕМ е сопственик на двете големи термоцентрали на 

јаглен, Битола и Осломеј. Во последниве години производството на електрична енергија од 

јаглен постојано се намалува до ~ 60% во 2017 година. Од друга страна, вкупните ОИЕ со 

текот на годините се зголемуваат во однос на капацитетот до 37%, што доведе до 

зголемување на производството на ОИЕ до 25 % во вкупната генерација во 2017 година. 

Суводол и Брод Гнеотино се најголеми рудници (~ 98% од вкупниот јаглен произведен за 

енергетска трансформација). Воглавно гледано во Р.С.Македонија имајќи во предвид 

инвестиционото вложување во подобрување на инфраструктурата на производството на 

електрична енергија бидејќи истото е преку термоцентрали односно рудници, истото не е 

ниво на европските држави, што значи иднината би била во приватизација на рудниците. 

Преку давање на економски поволности на потенцијални приватни инвеститори за 

вложување во рударската индустрија со значителни законски измени во поглед на правата 

на работниците, како што заштита и безбедност при работа, како што се утврдување на 

минимална плата во рударскиот сектор, како и надоместоци и додатоци на плата на 

рударите, што би требало да бидат со повисок коефициент од останатите работници во 

други сектори, би имало краен ефект на подобрување. 

Меѓутоа иако Р.С.Македонија има потенцијал за производство на електрична 

енергија преку алтернативни методи како што преку изградба на сончеви колектори и 

изградба на ветерни електрани, истото не е доволно либерилизирано односно постојат 

повеќе законски одредби во ограничување на производство на ваков вид на електрична 

енергија, што гледано од економски аспект не би била исплатлива инвестција на 

потенцијални инвеститори од приватниот сектор, бидејќи сеуште се фаворизира 

доминантниот производител на електрична енергија, како што е погоре наведено, 

термоцентралите. 



 
VII.Со цел да се постигни развој и реконструкција во рударскиот сектор на државно 

ниво, Владата на Република С. Македонија, покрај споменатата програма НПАА, преку 

надлежни Министерства врши финансирање и изработка на најразлични проекти кои ќе 

допринесат во рударската индустрија. Еден од нив е проектот во кој е опфатена стратегијата 

за развој на рударството и минералната индустрија во Македонија и усогласување на 

рударската легислатива и директивите на Европската Унија. Овој проект е финансиран од 

Министерството за Образование, а го опфаќа следното: Основната цел на проектот е 

дефинирање на пристап за стратегија за развој на рударството во Македонија и 

усогласување на истата со директивите на Европската унија.  

Имајќи го предвид наведеното, Владата самостојно делува на ова поле, но иако 

работи на подобрување во делот на развојот на рударството и минералната индустрија 

досега не е забележано да била остварена работна средба на која присуствувале и 

синдикати, како претставници на работниците, но во одредени случаи се вклучени 

рабодовачите со давање на свои предлози и мислења. 

VIII.Република С. Македонија има формирано Центар за стручно образование и 

обука, кој претставува професионална јавна установа која обезбедува поддршка и развој на 

стручното образование на сите субјекти заинтересирани за стручното образование во 

Републиката, кој го опфаќа и стручното образование во Геологијата, Рударство и 

Металургијата. Мисија на Центарот е да обезбеди квалитетно стручно образование и обука 

кое одговара на потребите на пазарот на трудот, да придонесе за зголемување на стапката 

на вработеност на младите и да ја подобри ефективноста и конкурентноста на 

стопанството.  

Доколку успешно се спроведе обуката сметаме дека работници ќе можат да си 

задржат своите работни места, бидејќи се работи за дефицитарен кадар, а истотака би 

придонело да се зголеми атрактивноста за привлекување на млада работна сила, која од 

самиот старт би имала соодветна обука за слично работно место.  

IX. Имајќи во предвид важењето на важењето на колективните договори и 

позитивните законски прописи, единствена опција според нас би била добивање на 

отпремнина за предвремено пензионирање, односно вршење на законска измена во 

постоечките позитивни закони, со што би му се загарантирало правото на личен доход до 

пензионирање на работниците од овој сектор. 

X.Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија – СИЕР, кој е 

формиран исклучиво и се залага исклучиво за работниците од рударскиот сектор, од самиот 

почеток на своето постоење се залага за  економски и социјален напредок во сите сфери, 

склучување на колективни договори, заштита на правата на работниците, подобрување на 

социјално - економската положба на работниците, одржување на сигурни работни места со 



 
повисоки плати, максимално залагање за повисока минимална плата, заложување за 

безбедни услови за работа, зема учество во борбата против мобингот и дискриминација на 

работните места, се залага за унапредување на социјалниот дијалог се со една заедничка цел 

за остварување на правата на работниците. 


