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Проектот е финансиран од Европската унија

Проект финансиран од ЕУ и спроведуван од МОТ „Унапредување на социјалниот дијалог“
________________________________________________________________________________________________

Публикацијата е подготвена и отпечатена во рамките на проектот 
„Унапредување на социјалниот дијалог“
________________________________________________________________________________________________

Резиме за проектот:  
Проект на ЕУ и МОТ во Поранешна југословенска Република Македонија
„Унапредување на социјалниот дијалог“
________________________________________________________________________________________________

Проектот го финансира Европската Унија и го спроведува Меѓународната организација на трудот. Целта на 
проектот е да се унапреди социјалниот дијалог на национално и локално ниво, да се поттикне колективното 
договарање, и да се воспостави механизам за мирно решавање на работните спорови.
________________________________________________________________________________________________

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на 
Меѓународната организација на трудот и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската 
Унија.
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Автори

Д-р Кристин Карлс е социолог од областа на трудот. Таа студирала меѓународна економија и 
социологија во Хамбург (Германија) и во Орлеан (Франција), а докторирала на Меѓународното 
училиште за општествени науки во Бремен (Германија) и на Државниот универзитет во Милано 
(Италија). Досега соработувала со Бирото за работнички активности – Меѓународниот центар за 
обука на МОТ на различни европски проекти во врска со секторски социјален дијалог, како и на 
несигурна и домашна работа. Во моментов работи како истражувач и предавач на Универзитетот 
во Хамбург.

Д-р Џеф Бриџфорд бил доцент на универзитети во Франција и во Обединетото Кралство (1975–
1990 година), пред да стане основач и директор на Европскиот синдикален колеџ (1990–2007 
година) и директор на Association pour la Formation Européenne des Travailleurs aux Technologies 
(1995–2007) година. Од 2008 до 2011 година, тој бил Посебен советник и неизвршен директор на 
Европскиот синдикален институт. Исто така, тој бил синдикален претставник во Советодавната 
група за Европската рамка за квалификации (ЕРК), Одборот за Европски вештини/квалификации, 
компетенции и професии (ESCO), и Корисничката група на Европскиот кредит-систем за 
стручното образование и обука (ECVET). Во моментов е виш визитинг-истражувач на Катедрата 
за образование и професионални студии на колеџот „Кингс“ во Лондон. Има објавено трудови за 
различни аспекти на образованието и обуката, како и синдикатите и индустриските односи во 
Европа.
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Предговор

Почитувани читатели,

По повод одржувањето на Конференцијата за политики за вработување „Работни места за 
Европа“, во септември 2012 година, Претседателот на Европската комисија, Хозе Мануел Дурао 
Баросо, изјави дека „социјалниот дијалог, колективното договарање и консултации се 
дел од нашата ДНК“. Токму поради тоа треба да се направи секаков напор да се инвестира во 
понатамошен развој и унапредување на социјалниот дијалог, особено меѓу новите земји-членки 
и земјите-кандидати каде што се идентификувани неколку важни предизвици по двата последни 
бранови на проширување на Европската унија. Слабото национално трудово законодавство, 
лошо дизајнираните институционални рамки, проблемите со репрезентативноста на страната 
на работодавачите и на работниците, препреките во надворешните (јазикот и меѓународната 
комуникација, ширењето информации поврзани со европскиот социјален дијалог на членовите 
на синдикатите) и внатрешните капацитети (недоволното познавање на формите и процесите 
на европскиот социјален дијалог), и препознавањето дека секторскиот социјален дијалог и 
колективното договарање се најслабите алки се само некои од прашањата кои, доколку не се 
решат соодветно и навремено, носат ризик од поткопување на достигнувањата на европскиот 
социјален дијалог како целина. Европскиот социјален дијалог треба да покаже резултати од 
кои корист имаат социјалните партнери, нивните членови и општеството во сите земји-членки 
еднакво. Итно е потребна нова култура на социјален дијалог во новите земји-членки и земјите-
кандидати со градење меѓусебна доверба и заложба на социјалните партнери за заедничко 
креирање и спроведување на агендата на социјалниот дијалог за прашања од заеднички интерес 
во секторите на национално и на европско ниво. Социјалниот дијалог е силен и успешен ако 
организациите на социјалните партнери се силни и посветени. Образованието на членовите на 
синдикатите има суштинска улога во зајакнувањето на капацитетите на вашиот синдикат. Бирото 
за работнички активности – Меѓународниот центар за обука – МОТ со својот тим обучувачи ќе ве 
придружува на ова патување!

Пред вас се наоѓа нова педагошка алатка изготвена од Програмата за работнички активности на 
Меѓународниот центар за обука на МОТ во рамките на соработката меѓу ЕК и МОТ за социјалниот 
дијалог и индустриските односи, спроведена во 2011–2012 година. Проектот имаше компонента 
за градење капацитети на организациите на работниците во поглед на зајакнување на секторскиот 
социјален дијалог во нови земји-членки и земји-кандидати во избрани сектори. Програмата 
се реализира во партнерство со Европската федерација на синдикати за храна, земјоделство 
и туризам1 и Европската федерација на работници во рударскиот, хемискиот и енергетскиот 
сектор2 (од мај 2012 година наречени IndustriALL3) како одговор на целта на буџетскиот наслов 
04.03.03.01 Поддршка на европскиот социјален дијалог. Прирачникот, како практичен збир од 
седум засебни модули за образование на членови на синдикат на национално ниво, е изготвен 
во ваков европски контекст. Неговата амбиција е да помогне во градењето основна база на 
знаење за социјалниот дијалог во секторските синдикати и да го подигне нивното учество во 
телата и процесите на европскиот социјален дијалог. Главните корисници на Прирачникот ќе 
бидат националните синдикати од новите земји-членки и земјите-кандидати на секторско ниво, 
поврзани со Европската федерација на синдикати со кои Меѓународниот центар за обука на 
МОТ соработувал во претходни проекти за градење капацитети поддржани од Европската унија, 
имено, industriALL, EFFAT, ETF, UNI и EFBWW.

Се испробаа и се тестираа различни вежби во серија од пет работилници за социјален дијалог, а 
авторите, Кристин Карлс и Џеф Бриџфорд, за првпат го претставија овој Прирачник во неговата 
интегрална форма на Завршната конференција: Зајакнување на секторскиот социјален 
дијалог во НЗЧЗК во секторите на EFFAT и industriALL, на 13-14 септември 2012 година во 
Брисел, каде што се собраа повеќе од четириесет лидери на синдикати од земјоделскиот, 
угостителскиот, туристичкиот сектор, рударската индустрија, хемиската индустрија и 

1 EFFAT значи Европска федерација на синдикати за храна, земјоделство и туризам.
2 EMCEF значи Европска федерација на работници во рударскиот, хемискиот и енергетскиот сектор.
3 industriALL European Trade Union е новоформирана европска федерација на синдикати создадена во 2012 година со 
спојување на Европската федерација на металски работници, Европската федерација на синдикати: текстилна и кожна 
индустрија и EMCEF. 
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енергетика од следниве земји: Бугарија, Хрватска, Чешка, Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, 
Романија, Словачка, Словенија и Македонија (ПЈРМ). За да се осигури широка дистрибуција, 
Прирачникот е достапен на англиски, унгарски, романски, полски и хрватски јазик, а ќе се преведе 
на повеќе јазици од Централна и Источна Европа. 

Прочитајте го, употребете го и споделете го!

Евелин Тот Мучачаро
Раководител за активности

Програма за работнички активности
Меѓународен центар за обука – МОТ
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Вовед

Кој?
Овој Прирачник за социјален дијалог е наменет за обучувачите на членовите на синдикатите 
одговорни за организирање курсеви на секторско и/или на национално ниво. Посебно внимание 
се посветува на земјите од Централна и Источна Европа (ЦИЕ), како и на новите земји-членки 
и земјите-кандидати, односно посебните услови и потреби со кои се соочуваат членовите на 
синдикатите од овие земји кога станува збор за зајакнување на социјалниот дијалог.

Што?
Овој прирачник им овозможува на обучувачите на членовите на синдикатите да се стекнат 
со основно знаење како функционираат процесите на социјалниот дијалог и им нуди идеи за 
интерактивни наставни методи. Прирачникот е особено насочен кон оние што не се специјалисти 
за овие теми и треба да им овозможи на сите што се одговорни за синдикалните обуки да 
спроведат професионална и ефективна обука за социјален дијалог. Целта на предвидените обуки 
е да се зголемат капацитетите на членовите на синдикатите активно да учествуваат во процесите 
на социјалниот дијалог на секторско, национално и на европско ниво. Прво, како дел од процесот 
на обука, значајно е да се развие заедничко разбирање што е социјален дијалог, кои придобивки 
може да произлезат од него во практичната работа на синдикатите и каков предизвик претставува 
социјалниот дијалог. Второ, обуката треба да претставува место каде што членовите на синдикатот 
можат да го споделат искуството што го поседуваат. Трето, надградувајќи се на тоа искуство, 
обуката треба да обезбеди можност за изготвување стратегии за зајакнување на социјалниот 
дијалог во различни национални контексти.

Прирачникот се состои од седум кратки модули за обука, а во секој од нив се разгледува конкретно 
прашање. Во модулите 1-4, обуката се фокусира на овозможување на членовите на синдикатите да 
стекнат подобро разбирање на различните аспекти и нивоа на социјалниот дијалог. Овие модули 
го опфаќаат основниот вовед во социјалниот дијалог, даваат донекаде детално објаснување на 
националните и европските процеси, како и претставување на Европските работни совети како 
еден посебен инструмент на транснационалниот дијалог заснован врз друштвата. Модулите 5 и 6 
се фокусираат на обука за вештини. Тие ги разработуваат посебните компетенции на социјалниот 
дијалог – решавање конфликти и преговарачки вештини. Модулот 7 се занимава со родовото 
интегрирање – суштинска, трансверзална тема во сите процеси на социјален дијалог. 
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Како?
Иако овие различни модули за обука заедно отвораат широка панорама на различни аспекти 
на знаење и вештини за социјалниот дијалог, секој поединечен модул може да се искористи 
како посебна, самостојна единица. Тоа значи дека обучувачот може да избере различни модули 
за различни цели на обуката. Секој модул е структуриран на следниов начин: во првиот дел 
има основни информации за обучувачот во врска со соодветната тема и се упатува на некои 
материјали за понатамошни информации; во вториот дел се предлагаат различни активности 
за интерактивна обука. Овие предлози најчесто се состојат од кратка воведна презентација што 
треба да се подготви и да се изработи од страна на тренерот врз основа на дадените основни 
информации. Воведната презентација се надополнува со разни интерактивни вежби, како што се 
насочени пленарни расправи, дискусии во парови и работни фази во мали групи или симулирање 
на процесите на социјалниот дијалог. Доколку е соодветно, вклучени се листови со активности и 
тие можат да се отпечатат и да им се поделат на учесниците за работата во групи.





Модул 1: 
Вовед во 
социјалниот 
дијалог

Дефиниција: 

 � бипартитен или трипартитен ¦ транснационален, 
национален, секторски,  

на ниво на претпријатие/фабрика

�	преговори, консултации, информации

Функции:

�	стратешки цели на МОТ и Европски социјален модел
�	партнерски пристап ¦ градење консензус

Предизвици:
�	посветеност 

�	спроведување

Интерактивни вежби: заеднички и спротивставени интереси
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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Што е социјален дијалог, како функционира и кои се придобивките и  
предизвиците?

Што е социјален дијалог?

Според Меѓународната организација на трудот (МОТ), социјалниот дијалог ги опфаќа

„сите видови преговори, консултации или едноставно размена на информации меѓу 
претставниците на владата, работодавачите и работниците во врска со прашања 
од заеднички интерес кои се однесуваат на економски и социјални политики. Може да 
постои како трипартитен процес со владата како официјална страна на дијалогот, 
или може да се состои од бипартитните односи меѓу работниците и раководството 
(или синдикатите и организациите на работодавачи), со или без индиректна 
владина вклученост. Процесите на социјалниот дијалог можат да бидат формални 
или институционализирани, а често се комбинација од двете. Може да се одвива на 
национално, регионално или на ниво на претпријатие. Може да биде меѓу професии, 
секторски, или комбинација од двете“.4

Како што може да се види од оваа дефиниција, социјалниот дијалог доаѓа во многу раз-
лични форми и главно се состои од колективно договарање, меѓутоа и од други форми на 
преговори, консултации и комуницирање меѓу социјалните партнери и, секако, владата. 
Спротивно на тоа, едностраните договори, како што се кодексите на однесување на прет-
пријатијата, не можат да се сметаат за форми на социјалниот дијалог.

Зајакнувањето на социјалниот дијалог е една од четирите стратешки цели на МОТ за уна-
предување на пристојната работа, заедно со промовирањето на трудовите стандарди, ос-
новните начела и права на работното место, создавањето подобри можности за безбедно 
и пристојно вработување за мажите и за жените и ефективна социјална заштита што ги оп-
фаќа сите.

Исто така, социјалниот дијалог е дел од европскиот социјален модел, бидејќи

„го одразува демократското начело (вклучено во Член 11 од Договорот за Европската 
унија – ДЕУ) дека претставничките организации треба да можат да ги изразат своите 
ставови, да бидат консултирани и да водат дијалог со јавните власти“, и дека работ-
ниците и работодавачите „треба да бидат вклучени во процесот на носење одлуки за 
прашања кои директно ги засегаат“.5

Легитимноста на овие начела дополнително може да произлезе од Повелбата за основните 
права на Европската унија којашто ги вклучува правото на работиците на информации и 
консултации во едно претпријатие, како и правото на колективно договарање и дејство 
(член 27 и 28).

Конвенции и препораки на МОТ кои се најрелевантни за социјалниот дијалог се Конвен-
цијата 144 за трипартитни консултации заедно со соодветната Препорака 152, Конвенција-
та 87 за слобода на здружување и право на организирање и Конвенцијата 98 за колективно 
договарање и, повторно, правото за организирање. Како и кај овие Конвенции, една од 
основните активности на МОТ како поддршка на социјалниот дијалог е токму утврдувањето 

4 Видете го делот за области на работа на интернет-страницата на МОТ: http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/
social-dialogue/lang--en/index.htm
5 European Union (2012): Social Europe Guide, Vol. 2/Social Dialogue, Luxemburg: Publication Office of the EU, p. 12.
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стандарди. Покрај тоа, значајни се и техничката помош, советувањата за политики и обуката, како 
и директната поддршка на социјалните партнери од страна на канцелариите на МОТ за работни-
ците и работодавачите (ACTRAV и ACT/EMP).

Како функционира и кои се придобивките?

Суштинскиот аспект на социјалниот договор е неговиот партнерски пристап. Се тргнува од прет-
поставката дека синдикатите и организациите на работодавачите го признаваат постоењето за-
еднички проблем и се заложуваат да го решат со заеднички дејства. Така, социјалниот дијалог 
е алатка за градење консензус. Понатаму, во неговата трипартитна верзија, социјалниот дијалог 
претставува инструмент за социјалните партнери (синдикатите и организациите на работодава-
чите) да влијаат врз одлуките на владата и да лобираат за нивните интереси на политичко ниво.

Според МОТ, има две можни предности од овој пристап на дијалог: прво, демократизација на 
креирањето економски и социјални политики и, второ, намалување на социјалните конфликти.6 
Трипартитниот социјален дијалог се смета за инклузивен начин на демократско носење одлуки. 
Како таков, тој може да додаде легитимност на владините дејства, како и на синдикатите и органи-
зациите на работодавачи кои имаат сопствен интерес и корист од присуството на масата на која 
се носат одлуките. Во двете свои верзии – трипартитната и бипартитната – социјалниот дијалог 
следи практичен пристап и пристап на соработка, со цел да се развие заедничко разбирање на 
проблемите, да се најдат компромиси и заеднички одговори. Како алатка за постигнување соглас-
ност и намалување на конфликтите, тој има голема вредност, особено во периоди на економски 
кризи и транзиција.

Ова се некои можни придобивки кои му се припишуваат на партнерскиот пристап на социјалниот 
дијалог. Меѓутоа, ваквиот став на соработка не е единствениот можен пристап кон индустриските 
односи. Изборот меѓу соработка и конфликт е стратешки избор што зависи од конкретната ситуа-
ција и прашањата кои се разгледуваат. Да, тие не се исклучуваат, туку меѓусебно се надополнуваат. 
На пример, работодавачите можат да бидат притиснати да соработуваат и да преговараат само 
како резултат на значајни индустриски дејства, додека, пак, успешниот процес на дијалог со пози-
тивен исход за работниците може да го зголеми членството во синдикатот и на тој начин да му ја 
зголеми моќта во наредната рунда судири.7

Кои се предизвиците?

Има некои значајни предуслови кои треба да бидат исполнети за ваквиот пристап на социјалниот 
дијалог да може да функционира. Со оглед на тоа што институциите на социјалниот дијалог се 
природна средина за социјалните партнери, првиот предуслов за тие да можат да функционира-
ат соодветно се демократски темели и соодветно законодавство за социјален дијалог. Мора да 
постојат силни и репрезентативни организации на работниците и на работодавачите за да учест-
вуваат како актери во процесот на дијалог. Понатаму, мора да постои некаков заеднички интерес 
и волја кај сите засегнати страни да се вклучат во кооперативен и конструктивен дијалог. Во ре-
алноста, целите на вклучените страни често многу се разликуваат. Не е секогаш можно да се по-
стигне компромис или ситуација во која сите добиваат, а понекогаш недостасува волја за дијалог, 
особено од страна на организациите на работодавачите. Во такви ситуации, пристапот на дијалог 
само од страна на синдикатот нема да биде успешен, бидејќи тој подразбира соработка со спро-
тивната страна, која всушност не бара компромиси, туку се бори за сопствените интереси. Затоа, 
за агендата на социјалниот дијалог, многу е важно внимателно да се одберат прашањата за кои 
ќе се преговара. На пример, корисно е социјалниот дијалог да започне со области каде што има 
некакви ефективни можности за консензус и каде што може да се постигне мал успех. Помалку 
конфликтни теми би можеле да бидат здравјето и безбедноста, еднакви можности и недискрими-
нација, или обука и доживотно учење.

Уште еден централен и често проблематичен аспект е да се осигури спроведувањето на постиг-
натите договори. Првото суштинско прашање во тој поглед е, помалку или повеќе, обврзувачкиот 
карактер на исходите на социјалниот дијалог. Функциите на дијалогот може да се движат од ниско 
ниво на комуникација и информирање, без потребните заложби за постигнување конкретни исхо-

6 ILO (2004): Promoting national social dialogue, An ILO Training manual, Geneva: International Labour Office, p. 23.
7 На пример, видете Stevis, Dimitris (2010): International framework agreements and global social dialogue. Parameters and 
prospects, Geneva: International Labour Office, p. 5-6.
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ди и политики, до ефективни преговори со законски обврзувачки или необврзувачки исходи. Да 
наведеме некои позитивни примери. Како некои особено значајни резултати од дијалогот се до-
говорите на европските социјални партнери за родителско отсуство, вработувањето со скратено 
работно време и вработувањето на определено време, кои се спроведуваат како директиви на 
Европскиот совет, иако нивното спроведување во различни земји-членки сè уште останува про-
блематично8. На меѓународно ниво, конвенциите на МОТ – усвоени како исход на трипартитниот 
социјален дијалог меѓу владите, репрезентативните организации на работодавачите и синдика-
тите – добиваат правна сила и стануваат обврзувачки за оние земји кои ги ратификувале откако 
ќе се постигне неопходниот број земји што ги ратификувале тие конвенции. На национално ниво, 
конвенциите на МОТ стануваат правно обврзувачки откако земјите ги ратификувале и ги вклу-
чиле во нивното национално законодавство. Сите нови земји-членки и земји-кандидати на ЕУ ги 
ратификувале сите осум основни трудови стандарди и значителен број други конвенции на МОТ, 
иако понекогаш до Комитетот на експерти за примена на конвенциите и препораките стигнуваат 
пријави за нивно прекршување. Други важни примери за социјалниот дијалог на глобално ниво 
се меѓународните рамковни договори кои се потпишани од страна на мултинационалните компа-
нии и Глобалниот сојуз на синдикати. Меѓутоа, овие меѓународни договори не се законски обврзу-
вачки и досега опфаќаат 0,1% од 82.000 постојни мултинационални претпријатија.9

Но, независно дали се обврзувачки или не, спроведувањето може сè уште да претставува предиз-
вик во сите случаи, бидејќи чекорот од писмени спогодби до конкретни дејства не е автоматски. 
Да наведеме само некои од можните предизвици: една или повеќе страни на договорот можеби 
ветиле повеќе отколку што реално имале намера да остварат; социјалните партнери можат да 
се соочат со отпор во нивните организации и/или меѓу нивните членови; координацијата меѓу 
различните нивоа на социјалниот дијалог може да предизвикува проблеми, особено кога станува 
збор за транспонирање на транснационалните и европските форми на социјалниот дијалог во 
пониските нивоа. Со други зборови, спроведувањето сè уште подразбира вистинска подготвеност 
за вклученост во заеднички дејства.

8 Ова подетално се разгледува во Модулот 3 за Европскиот социјален дијалог.
9 UNCTAD (2010): World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, New York/Geneva.
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ИДЕИ ЗА ОБУКА

Овој модул за обука е наменет да им овозможи на учесниците да се стекнат со подобро разбирање 
што значи социјалниот дијалог, врз основа на првата размена на искуства и мислења.

1. Воведна презентација:

Започнете ја сесијата со претставување на дефиницијата на МОТ за социјалниот дијалог која 
е дадена во основните информации. Најдобро би било таа да може да се гледа во текот на 
целата сесија, на пример, да се наведе како клучен збор во презентација во „PowerPoint“ или на 
„флипчарт“ табла, за да биде достапна во подоцнежните фази. Како обучувач, дефиницијата може 
да ја прочитате и да ја објасните преку два круга прашања. Во првиот круг, прашајте ги учесниците 
за тоа како тие го разбираат, а во вториот круг наведете го сопственото искуство со социјалниот 
дијалог. На пример, може да поставите некое од следниве прашања:

 � Дали некогаш сте учествувале во (а) трипартитен социјален дијалог, (б) бипартитен социјален 
дијалог?

 � Дали некогаш сте учествувале во социјален дијалог на ниво на претпријатие, или, пак, на 
секторско/национално/европско/меѓународно ниво?

 � Ако одговорот е „да“, наведете за каков вид социјален дијалог станувало збор: колективно 
договарање, консултации, размена на информации, или друго? 

За ова да биде кратка воведна процена, замолете ги учесниците едноставно да кренат рака, додека 
вие броите и ги соопштите резултатите. Целта во оваа фаза е да се стекне првичен преглед за 
групата учесници и нивната историја. По оваа рунда прашања, продолжете со кратка презентација 
врз основа на горенаведените основни информации, особено нагласувајќи го кооперативниот 
дух на социјалниот дијалог, поврзаните потенцијални придобивки и предизвици.

ВРЕМЕ: 10 минути за дефиницијата и првите прашања, 15 минути за презентацијата, 10 минути за 
дискусија и за дообјаснувања.
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2. Групни и пленарни дискусии: заеднички интереси 

Во оваа вежба, замолете ги учесниците да идентификуваат спротивставени, како и заеднички 
интереси меѓу работниците и работодавачите, со цел да го дефинирате можниот терен за 
консензуални иницијативи за социјален дијалог.

Метод: Поделете ги учесниците во мали групи до 6 лица и замолете ги да го искористат следниот 
лист со активности за да ги идентификуваат и да ги визуализираат заедничките интереси на 
работниците и работодавачите. Резултатите од групната работа ќе ги презентира по еден 
претставник од секоја група на пленарната сесија.

ВРЕМЕ: 5 минути за објаснување на вежбата, 20 минути за групна работа, 5 минути по група за 
пленарните презентации и 10 минути за заедничка дискусија.

Вкупно време потребно за оваа сесија: 90 минути (со 4 работни групи). 
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И
нтереси на работодавачите

И
нтереси на работниците

Заеднички интереси

Интереси на работниците и работодавачите

ЗАДАЧА: Направете список на (а) интересите само на работниците и (б) интересите само на 
работодавачите што спонтано ќе ви паднат на памет. Потоа, искористете го следниов дијаграм со 
кругови кои се преклопуваат за да ја визуализирате зоната на заеднички интереси. Интересите на 
работниците треба да се запишат во десниот, црвен круг, интересите на работодавачите во левиот, син 
круг, а заедничките интереси во делот каде што овие два круга се преклопуваат. Дали е можно јасно да 
го утврдите местото на сите интереси и дали секогаш се согласувате во рамките на вашата група за тоа 
место? Изберете едно лице што ќе ги соопшти вашите резултати на пленарната сесија и дискусија.

АКТИВНОСТ 1: 





Модул 2: 
Национален 
социјален 
дијалог

Функции: 

 � формулирање политики и носење  
одлуки и спроведување

�	колективното договарање како најзначајна 
форма ¦ утврдување стандарди

Институционални уредувања во земјите  
од ЦИЕ:

�	слабо национално и секторско колективно договарање
�	силен национален трипартитен социјален дијалог

Предизвици:
�	нерамномерен карактер на секторското договарање (ЦИЕ)

�	ограничени вистински ефекти на социјалниот дијалог  
врз носењето одлуки

Интерактивни вежби: добри и лоши практики  
на социјалниот дијалог
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  ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Што е национален социјален дијалог, како функционира и кои се 
придобивките и предизвиците?

Што е национален социјален дијалог?

Најзначајната форма на социјален дијалог во една земја е колективното договарање, што 
подразбира преговори меѓу синдикатите и работодавачите за платите и работните услови, од кои 
најчесто произлегува обврзувачки и полноважен колективен договор. Но, како што веќе видовме 
во Модулот 1 „Вовед во социјалниот дијалог“, постојат разни други видови социјален дијалог, од 
преговори и консултации до размена на информации. Социјалниот дијалог може да се одвива на 
различни нивоа: национално, секторско ниво, ниво на претпријатие или фабрика. Може да биде 
во бипартитна форма само меѓу синдикатите и работодавачите, но и во трипартитна форма меѓу 
синдикатите, работодавачите и владините претставници. 

Националниот социјален дијалог најчесто опфаќа теми кои се тесно поврзани со прашањата 
во врска со индустриските односи и работните услови (како и во случајот на колективното 
договарање), или може да разработува прашања во врска со економските и социјалните политики 
од поширока перспектива. Социјалните партнери можат да бидат вклучени во социјалниот 
дијалог на три различни начини. Прво, социјалните партнери можат да учествуваат во процесот 
на формулирање политики, на пример, преку давање совети и консултации за нацрт-верзии на 
владини закони, или преку објавување на бипартитните заеднички позиции и изјава за намера. 
Второ, тие можат да учествуваат во процесот на носење одлуки во врска со владините политики или 
во изготвувањето независни бипартитни договори и колективно договарање. Трето, социјалните 
партнери можат да имаат улога во управувањето и надзорот на спроведувањето на склучените 
договори и законодавството, како што е примерот на заедничкото управување со програмите за 
социјална заштита на француските, германските и италијански социјални партнери.

Како функционира тоа?

Институционалното уредување на социјалниот дијалог се разликува од земја до земја. Што 
се однесува до структурите на националниот трипартитен дијалог, во некои земји постојат 
посебни институции за консултации за политики, како што се економско-социјалните совети. 
Консултирањето на социјалните партнери преку ваков вид форуми може да биде законски 
задолжително за владите (на пример, во Франција) или, едноставно, може да биде во форма на 
неформален доброволен пристап. Во други земји, каде што не постојат посебни институционални 
структури, може да се договараат национални ад хок спогодби, но тие зависат од владината волја 
да се вклучат во дијалог (на пример, во Италија, Шпанија и Германија). Во сите случаи, институциите 
можат да служат како поддршка и рамка за социјалниот дијалог, но тие не се гаранција дека 
дијалогот ќе функционира ефективно, бидејќи за тоа е потребна заложба на сите вклучени страни. 
Понекогаш, линијата меѓу трипартитниот и бипартитниот дијалог е нејасна, на пример, бидејќи 
бипартитните преговори почнуваат по барање за консултации на владата или, пак, колективните 
договори што се спроведуваат преку националното законодавство (на пример, во Франција и во 
Шпанија).10

Националниот трипартитен социјален дијалог е значаен во многу европски земји. Тоа е 
главното ниво на социјален дијалог во земјите на Централна и Источна Европа, но е помалку 
развиен отколку во скандинавските земји (каде што бипартитниот социјален дијалог е правило), 

10 Видете ILO/ Ishikawa, Junko (2003): Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book, Geneva: 
International Labour Office, p. 15-26.
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во Германија (каде што соработката, пред сè, е неформална и ад хок) и во Обединетото Кралство (без 
национален социјален дијалог). Во сите земји на ЦИЕ, националниот трипартитен дијалог вообичаено се 
одвива во рамките на формални институции, најчесто наречени економско-социјални совети. За разлика 
од ЕСС на европско ниво, кои се состојат од три групи: групата на работодавачи, групата на работници 
и групата на разни заинтересирани страни, економско-социјалните совети во земјите на ЦИЕ, во духот 
на трипартитните вредности на МОТ, се состојат од претставници на владата и репрезентативните 
синдикати и организации на работодавачите. Бугарија, Унгарија и Романија се исклучок, бидејќи таму 
ЕСС се отворени за чинители од граѓанското општество и НВОи.

За разлика од тоа, националниот, бипартитен индустриски социјален дијалог во форма на редовно 
колективно договарање во моментов постои само во Шпанија, Белгија, Грција и, до одредена мера, во 
Словенија. Редовната практика на национално колективно договарање постоеше и во Ирска, Финска и 
Романија, но неодамна ваквата практика во овие земји се отфрли. Во Бугарија и во Унгарија, социјалните 
партнери само формулираат необврзувачки договори на ниво на индустрија. Секако, може да се постигнат 
други форми на договори за индустрија во врска со конкретни прашања (обука, вработување, здравје 
и безбедност), особено во западните земји-членки (Белгија, Финска, Франција, Италија, Луксембург, 
Холандија, Португалија, Шпанија и Шведска), додека во земјите од ЦИЕ тие не се толку чести. Исклучок 
се Бугарија, Естонија, Латвија и Полска каде што се потпишани барем некои договори од индустријата. 
Во Данска и во Шведска, самостојниот бипартитен социјален дијалог е правило, и ваквиот дијалог, 
генерално, наместо законодавството, ги утврдува правилата за индустриските односи.

Секторскиот бипартитен договор е најразвиен во западните земји-членки (особено во Австрија, 
Белгија, Данска, Финска, Франција, Германија, Италија, Холандија, Португалија, Шведска и Шпанија) 
каде што се одвива во форма на редовно колективно договарање. Во Ирска, Луксембург и Обединетото 
Кралство, на пример, тоа не е така. Во земјите на ЦИЕ секторското договарање е многу ретко, опфатот на 
колективното договарање е низок, а договарањето најчесто се одвива само на ниво на претпријатие или 
фабрика. Онаму каде што постои секторско договарање во Централна и Источна Европа, тоа е најчесто 
ограничено на неколку индустрии. Иако донекаде почесто само во Бугарија, Романија, Словачка и 
Словенија, поединечни договори се склучени и во Чешка, Унгарија и Полска, а од неодамна почнаа да се 
појавуваат и во Естонија.11

Кои се придобивките и предизвиците?

Главната потенцијална придобивка од социјалниот дијалог како инструмент за управување со 
националните индустриски односи е тоа што може да помогне во решавањето конфликти преку наоѓање 
компромиси и заеднички решенија. Социјалниот дијалог создава простор за интеракција и носење 
одлуки од страна на социјалните партнери, и на синдикатите и на организациите на работодавачите 
им дава можност за активна, институционализирана и признаена улога во националниот процес на 
креирање политики, или преку самостојни (автономни) договори или преку трипартитен дијалог во 
врска со владините социјални политики и политиките за пазарот на труд. Националниот секторски 
дијалог, како и дијалогот во индустријата се особено значајни во форма на колективно договарање како 
средство за утврдување на минималните стандарди за работни услови и услови за вработување и на 
тој начин се избегнува фрагментација на работната сила и конкурентност врз основа на разликите во 
трошоците за работна сила и работните услови.

Меѓутоа, особено во однос на трипартитниот дијалог, постои ризик дека синдикатите може да бидат 
доведени во позиција да им дадат легитимност на владините политики и да одржуваат социјален мир 
без да добијат реални придобивки за нивните членови. Всушност, една од поголемите критики според 
синдикатите ширум Европа е дека трипартитните консултации често се само формалност и тие не можат 
да имаат реално влијание врз владините политики и процесот на одлучување. Според заедничката 
анкета спроведена во 2010 година од страна на Меѓународниот центар за обука на МОТ и Европската 
конфедерација на синдикати, околу 50% од синдикатите изјавиле дека и трипартитниот и бипартитниот 
социјален дијалог, онакви какви што се, имаат мал реален ефект во однос на управувањето со економските 
промени и преструктурирањето на секторско ниво.12

Посебен предизвик за секторскиот бипартитен социјален дијалог е тоа што често тој не е рамномерен 
во секој сектор, особено во земјите од ЦИЕ. Оваа фрагментација води до севкупно влошување на 

11 За различните национални системи на социјален дијалог, видете European Union (2012): Social Europe Guide, Vol. 2/Social 
Dialogue, Luxemburg: Publication Office of the EU, стр. 16-23.
12 Mario Švigir (2010): Sectoral Social Dialogue in EU 12 and Candidate Countries, Turin/ Brussels: ITCILO/ETUC report, p. 17-20.
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работните услови и трудовите стандарди. Тоа е тесно поврзано со слабостите на институциите на 
индустриските односи, како и секторските структури на синдикатите во овие земји. Утврдувањето 
на стандардите во голема мера е оставено на национално и законодавно ниво, а синдикатите 
немаат доволно моќ за директни преговори со работодавачите. Отсуството на секторски дијалог 
уште повеќе ја влошува позицијата на синдикатите, бидејќи успешните колективни договори 
се важна алатка не само за утврдувањето и спроведувањето на минималните стандарди, туку и 
предуслов за зголемување на интересот на работниците и учеството во синдикатите. Но, овој 
проблем со фрагментацијата не е ограничен само на Централна и Источна Европа. Во многу 
европски земји постои растечки тренд кон децентрализација и фрагментација на колективното 
договарање, како резултат на неолибералните стратегии за пазарот на труд и реформите на 
индустриските односи, како и притисокот на работодавачите за поголема флексибилност.

Слабите национални структури на секторскиот социјален дијалог исто така ја попречуваат 
ефективната вклученост на синдикатите во процесите на европскиот социјален дијалог. Од друга 
страна, пак, обидите на европско ниво за развивање и зајакнување на практиките и институциите 
на националниот дијалог, како што е барањето владите да изготват национални акциски планови 
за Европската стратегија за вработување, воведено со Договорот од Амстердам (1997 г.), имале 
ограничено или никакво влијание. За да се подобрат можностите за социјалниот дијалог, 
особено во земјите од ЦИЕ, потребни се структурни реформи на синдикатите на секторско 
ниво, со цел да се зајакнат како социјални партнери на национално ниво. Но, пред сè, за да се 
развие моќта на синдикатот, потребно е решително зголемување на членството. Понатаму, за 
да може националниот социјален дијалог да биде сериозен, потребно е работодавачите да 
бидат подготвени да учествуваат, додека во овие земји често не постојат ефективни секторски 
здруженија на работодавачите, или, пак, тие се премногу мали и немаат волја да се договараат на 
секторско ниво.
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.

ИДЕИ ЗА ОБУКА

 
Овој модул за обука е наменет да им овозможи на учесниците да се стекнат со подобро разбирање на 
различните нивоа и формата на национален социјален дијалог и да размислат за сопственото искуство 
на национално ниво, особено во однос на придобивките и предизвиците на социјалниот дијалог.

1. Воведна презентација:

Искористете ги основните информации наведени погоре за да подготвите кратка презентација за 
функционирањето на социјалниот дијалог на национално ниво, разгледувајќи ги неговите разни нивоа, 
чинители и форми, како и позицијата на различните земји во рамките на поширока европска шема, како 
што е наведено во текстот.

ВРЕМЕ: 20 минути за презентацијата, плус 10 минути за евентуални прашања и дообјаснувања.

2. Партнерски и пленарни дискусии: добрите и лошите практики на социјалниот дијалог

Во оваа вежба, од учесниците се бара да споделат мислења и искуства од добри и лоши практики во 
националниот социјален дијалог.

Метод: Разделете го Листот со активности 2 на учесниците и повикајте ги да ги одговорат прашањата 
прво поединечно со пополнување на табелата, а потоа да ги споделат искуствата и мислењата во групи 
од двајца. За таа цел, секој учесник треба да се заврти кон лицето од десна страна и заедно да дискутираат 
за нивните одговори. Во вториот круг, размена на мислења, учесниците треба да се завртат кон лицето 
од нивната лева страна и повторно да разговараат за нивните искуства и мислења. Како алтернатива, 
за да има поразновидна размена на искуства, можете да ги замолите учесниците да изберат партнер за 
дискусија. На крајот, на пленарна сесија може да се презентираат разликите и/или заедничките искуства 
и стратегии.

ВРЕМЕ: 10 минути за објаснување на вежбата, 15 минути за индивидуална работа, по 15 минути за двете 
рунди размена меѓу партнерите и 30 минути за пленарна дискусија.

Вкупно време потребно за оваа сесија: 115 минути.
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ЛИСТ СО АКТИВНОСТИ 2:

Како да направите да функционира социјалниот дијалог

ЗАДАЧА: На дадените прашања, запишете ги одговорите кои ја одразуваат ситуацијата со социјалниот 
дијалог во вашата земја и во вашиот сектор во следнава табела. Целта е да се идентификуваат 
придобивките и добрите практики, како и предизвиците и стратегиите за промена.

Национален социјален дијалог

Кои се придобивките од социјалниот дијалог во вашата земја и во вашиот сектор?

Кои се добрите практики на социјалниот дијалог во вашата земја и во вашиот сектор? 
Што функционира?

Кои се пречките за социјалниот дијалог во вашата земја и во вашиот сектор? 
Што не функционира?

Кои се карактеристиките на добар или лош социјален партнер? 
Кои се позитивните и негативните особини на социјалните партнери?

Особини на добар 
социјален партнер:

Особини на лош 
социјален партнер:

Според вашето мислење, како социјалниот дијалог може да стане поуспешен во вашата земја и 
во вашиот сектор? Кои се значајните активности ЗА и ПРОТИВ што треба да се преземат за да се 
зајакне социјалниот дијалог?

За:

Против:





Модул 3: 
Европски 
социјален 
дијалог

Функции: 

�	бипартитна работа ¦ секторско ниво и 
ниво на индустрија

Предизвици:

�	заеднички текстови и работни програми ¦ лобирање

�	договори на социјалните партнери ¦ заеднички минимални 
стандарди

Дефиниција:

�	ограничен број обврзувачки договори и нерамномерно спроведување

�	тешко поврзување меѓу европското и националното ниво

Интерактивни вежби: придобивки и предизвици за  
европскиот социјален дијалог
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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Што е европски социјален дијалог, како функционира и кои се 
придобивките и предизвиците?

Што е европски социјален дијалог?

На европско ниво, поимот социјален дијалог се употребува за бипартитната работа на социјал-
ните партнери, синдикатите и организациите на работодавачите. Со членовите 151 до 155 од До-
говорот за функционирањето на Европската унија (ДФЕУ), ја обврзуваат Европската комисија да 
се консултира со социјалните партнери за политиките за економски и социјални прашања и им 
се дава право на социјалните партнери да водат независни преговори на ниво на Европската за-
едница. Ваквиот бипартитен социјален дијалог е составен дел од европскиот социјален модел, и 
институциите на Европската унија имаат задача активно да го промовираат социјалниот дијалог 
(член 152 од ДФЕУ).

Како функционира тоа?

Европскиот социјален дијалог постои на секторско и на ниво на индустрии. На двете нивоа, дија-
логот може да се одвива како консултации под покровителство на Европската комисија или како 
автономен процес на преговарање. На ниво на индустриите, главното тело за дискусија е Комите-
тот за социјален дијалог којшто заседава трипати годишно. Комитетот се состои од 32 претставни-
ци од секоја страна на европските социјални партнери, а со него заседава Европската комисија. 
Работниците ги претставува Европската конфедерација на синдикати (ЕКС), додека, пак, работода-
вачите ги претставуваат три различни европски организации: Конфедерацијата на европски биз-
нис (BUSINESSEUROPE, претходно UNICE), Европскиот центар на јавен капитал и на претпријатија 
од општ економски интерес (CEEP) и Европската асоцијација на занаетчиски мали и средни прет-
пријатија (UEAPME).

На секторско ниво, во 2012 година имало 14 различни комитети за секторски социјален дијалог 
(SSDC), кои опфаќале околу 145 милиони работници, односно повеќе од три четвртини од работ-
ната сила на ЕУ. Во овие комитети се вклучени 63 европски секторски тела на работодавачите и 
1 секторска синдикална организација. Повеќето синдикални организации се дел од Европската 
федерација на синдикати здружени со ЕКС. Овие комитети можат да се формираат на заеднич-
ко барање на засегнатите социјални партнери. За да бидат примени на дискусиите, социјалните 
партнери мора да бидат репрезентативни и организирани на европско ниво. Организациите што 
се нивни членки мора да бидат признаен дел од структурите на социјалните партнери на земји-
те-членки, да имаат капацитет да преговараат и да поседуваат соодветни структури за ефективно 
учество во дијалогот на европско ниво (Одлука на Европската комисија: 98/500/EК). Комитетите 
мора да заседаваат најмалку еднаш годишно. На овие заседанија можат да учествуваат претстав-
ници од сите национални партнери на европските федерации. Сите средби поврзани со социјал-
ниот дијалог на европско ниво се финансирани од страна на ЕУ, којашто им ги надоместува патни-
те трошоци и сместувањето и обезбедува техничка и административна инфраструктура. 
Најважната функција на европскиот социјален дијалог е воспоставувањето договор меѓу социјал-
ните партнери. Кога Комисијата ќе ги консултира, социјалните партнери можат едноставно да из-
дадат заедничко мислење за предлогот на Комисијата кој понатаму се разгледува, се изменува и 
се изгласува од страна на Советот и Европскиот парламент. Како алтернатива, тие можат и сами 
да водат преговори коишто можат да доведат до договор меѓу социјалните партнери. Договорот 
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на социјалните партнери може да се спроведува на два начини. Социјалните партнери можат да 
побараат од Комисијата да го спроведе договорот како Директива, и на овој начин, штом Советот 
ќе го донесе, договорот станува законски обврзувачки и има сила на закон. Од друга страна, пак, 
социјалните партнери можат да одлучат да го спроведат договорот сами, и во ваков случај, нацио-
налните социјални партнери се одговорни да осигурат дека одредбите од договорот се спрове-
дуваат во сите земји-членки на ЕУ „во согласност со постапките и практиките карактеристични за 
управувањето и трудот во земјите-членки“ (ДФЕУ, член 155). Во овој случај, конкретните форми на 
спроведување можат да се разликуваат од земја до земја. 

Покрај тоа, социјалните партнери и на секторско и на ниво на индустрии во секое време можат да 
одлучат да започнат сопствени независни преговори за постигнување договор во однос на поли-
тики од заеднички интерес. Европските социјални партнери можат да изготват разни исходи како 
понатамошни форми на автономен социјален дијалог. Тие најчесто се справуваат со приоритети и 
ориентации на политики, стратегии и акциски планови, насочени или кон европските институции 
или ги ангажираат социјалните партнери (видете ја табелата на крајот на модулот). Исто така, тие 
можат да се вклучат во транснационални проекти како заеднички публикации, семинари, кон-
ференции и градење капацитети на новите земји-членки, или да ја следат имплементацијата на 
потпишаните договори на национално ниво.

Кои се придобивките и предизвиците? 

Европскиот социјален дијалог може да се искористи како моќна алатка за подобрување на работ-
ните услови и за утврдување заеднички минимални стандарди ширум Европа. Ако ги погледнеме 
досегашните исходи, од 1990-тите години можат да се издвојат две фази. Во втората половина на 
деведесеттите години беа постигнати три договори на ниво на индустрии, како одговор на кон-
султациите на Комисијата со социјалните партнери и конечно беа спроведени како директиви 
– за родителско отсуство (во 1996 г., ревидирана во 2008 г.), за скратено работно време (1997 г.) 
и за работа на определено време (1999 г.). Од 2001 година навака, иницијативите на социјалните 
партнери на ниво на индустрии добија поавтономна форма, и како резултат на тоа е серијата авто-
номни договори спроведени од страна на самите социјални партнери на национално ниво. Овие 
автономни договори опфаќаат прашања како што се работата од дома (2002 г.), стрес предизвикан 
од работата (2004 г.), вознемирување и насилство на работното место (2007 г.), како и инклузивни 
пазари на труд. Понатаму, во овој период, социјалните партнери ги потпишаа првите повеќего-
дишни работни програми во индустријата, како и две рамки за активности. Овие рамки укажуваа 
на приоритетите на политиките во полето на доживотно учење (од 2002 до 2006 г.) и родова ед-
наквост (2005 до 2009 г.).
 
На секторско ниво, постојат договори на социјалните партнери кои се спроведуваат преку ди-
рективи, и договори кои самостојно ги спроведуваат организациите на националните социјални 
партнери. Преку директиви се спроведени пет договори: прописи за работното време на море-
пловци (1998 г.) и на мобилниот персонал во цивилното воздухопловство (2000 г.), работни услови 
за прекуграничните мобилни работници во железничкиот сектор (2004 г.), минимални услови за 
вработување за морепловците (2008 г.), и заштита на работниците од „остри повреди“ во болни-
ците и здравствениот сектор (2009 г.). Социјалните партнери побарале имплементација преку ди-
ректива за уште два договори. Овие два договори беа потпишани во 2012 година и се однесуваат 
на организирањето на работното време на транспортот по внатрешни водни патишта и здравје и 
безбедност на работното место за фризерскиот сектор. На почетокот на 2013 година, од социјал-
ните партнери се очекуваше да достават уште едно барање до ЕК во врска со спроведувањето на 
Конвенцијата на МОТ за работата во риболовството (бр. 188) во риболовниот сектор преку дирек-
тива. Националните социјални партнери самостојно спроведоа пет договори: првиот договор се 
однесува на железничкиот сектор, односно воведувањето европска дозвола за возачи (2004 г.), 
вториот е мултисекторски договор што опфаќа 14 индустрии за здравје и безбедност на работа за 
работниците изложени на силикатна прашина (2006 г.), третиот се однесува на европскиот серти-
фикат и заеднички стандарди за обука за фризери (2009 г.), а четвртиот се однесува на профили на 
квалификации и минимални основни квалификации за оператори на процес и директни суперви-
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зори во хемиската индустрија (2011 г.). Последниот самостоен договор кој социјалните партнери 
сè уште треба да го спроведат беше потпишан во април 2012 година. Тој се однесува на минимал-
ните барања за стандардните договори за професионалните фудбалери.

Покрај овие договори, од процесите на социјалниот дијалог произлегоа многу заеднички тексто-
ви: 667 различни документи до 2011 година. Поголемиот дел од нив се заеднички мислења за 
политики за економски и социјални прашања. Темите кои најчесто се разгледуваат се економски 
и/или секторски прашања, постапки на социјалниот дијалог, обука и доживотно учење, здравје и 
безбедност, промовирање на вработувањето, работни услови, социјални аспекти на европски-
те политики, корпоративна социјална одговорност, работно време, родова еднаквост и одржлив 
развој. 

И покрај придобивките и големата релевантност на прашањата опфатени во овие договори, ев-
ропскиот социјален дијалог мораше да се соочи со серија предизвици. Пред сè, како што е веќе 
наведено во воведот, концептот дијалог претпоставува волја од сите страни да се вклучат во коо-
перативна и конструктивна форма на интеракција насочена кон консензус. Во реалноста, целите 
на вклучените страни често многу се разликуваат. Општо земено, ЕКС начелно се залага за по-
стигнување законски обврзувачки права и заштита на работниците што ќе важат ширум ЕУ. Рабо-
тодавачите, особено Business Europe, најчесто се против прописи важечки за целата територија на 
ЕУ, но сепак, претпочитаат да потпишуваат договори меѓу европските социјални партнери, докол-
ку алтернативата е директива. 

Јасно, со цел максимално да се искористат бенефициите од европскиот социјален дијалог, спро-
ведувањето е од суштинско значење. Тоа сè уште претставува значаен предизвик. Иако, како што 
видовме погоре, значителен напор се посветува на подготовката и договарањето во врска со за-
еднички текстови и мислења, бројот на постигнати обврзувачки документи е сè уште скромен. 
Меѓу нив, најефективни се оние кои се спроведени како директиви, бидејќи тие стекнуваат ста-
тус на европски закон. Што се однесува до автономните договори, спроведувањето е потешко. 
Како резултат на националните разлики во системите на индустриските односи, спроведувањето 
често е нерамномерно, без ефективно утврдување заеднички минимални стандарди ширум ЕУ. 
Исто така, врската меѓу европското и националното ниво е сложена бидејќи националните орга-
низации како членки на социјалните партнери на европско ниво немаат секогаш директна улога 
во договарањето на локално ниво, и често поседуваат само ограничена надлежност врз нивните 
подружници. Поради проблемите со спроведувањето, може да се каже дека опишаната промена 
во дијалогот во индустриите, од договори спроведувани преку директиви кон самостојно спрове-
дувани договори, како што е растечкиот фокус врз изјавите за намера (независно дали во форма 
на „работни програми“ или „рамки за дејствување“), ја ослабуваат ефективноста на европскиот 
социјален дијалог.

Дополнителни предизвици за европскиот социјален дијалог произлегуваат од недостигот на алат-
ки и структури: често нема доволно информации, податоци и финансиски и човечки ресурси, како 
и обука, што се достапни на национално ниво за да се осигури ефективното учество во дијалогот 
на европско ниво, како и спроведувањето на договорите. Покрај тоа, јазикот е сериозна пречка 
за целосното учество. Овие разни структурни пречки се најсилни во земјите од Централна и Ис-
точна Европа, кои генерално имаат послаби системи на индустриски односи. Во овие земји, често 
недостигаат репрезентативни организации на работодавачите, а синдикатите се пофрагментира-
ни. Иако европскиот социјален дијалог нема да ги реши овие конкретни национални проблеми, 
заложбите на сите социјални партнери на европско ниво помагаат да се зајакнат нивните позиции 
на национално ниво.
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Предизвиците на европскиот секторски социјален дијалог се претставени во Прилог 3 во овој прирач-
ник, во формат на „PowerPoint“ презентација. Оваа презентација е достапна на неколку јазици од Цен-
трална и Источна Европа.

Ресурси и бази на податоци на интернет

European Sectoral Social Dialogue:

European Commission: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en.
ETUC: http://www.etuc.org/r/59
ETUI: http://www.worker-participation.eu/EU-Social-Dialogue
ILO: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/index.htm

Типологија на текстови од европскиот социјален дијалог

ВИД ТЕКСТ ИМЕ СОДРЖИНА ФУНКЦИЈА

Договори со кои 
се утврдуваат 
обврзувачки 
стандарди:

Рамковни 
договори 
спроведени преку 
директиви на ЕУ 

Утврдени европски обврзувачки 
општи принципи за трудови 
стандарди кои се спроведуваат 
преку директиви на ЕУ 

Предвидуваат 
спроведување

Автономни 
рамковни 
договори

Утврдени општи принципи 
за трудови стандарди кои се 
обврзувачки за потписничките и 
се спроведуваат на национално 
ниво во согласност со различните 
системи на трудови односи

Препораки за 
стандарди и принципи 
(необврзувачки 
текстови насочени кон 
процеси):

Рамки на 
дејствување

Се дефинираат приоритетите на 
политиките

Социјалните партнери 
се ангажираат за 
последователни 
дејства на национално 
ниво, вклучувајќи 
евалуација на 
остварувањето на 
целите

Насоки за кодекси 
на однесување

Се даваат препораки за 
поставување национални 
стандарди

Насоченост на 
политики

Се промовираат одредени 
политики
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Типологија на текстови од европскиот социјален дијалог

Размена на 
информации 
(доброволно):

Заеднички 
мислења

Се обезбедуваат информации 
за европските институции или 
националните надлежни органи, 
има лобирачка функција

Насочени кон 
распространување 
на информациите

Изјави
Да се опишат заложбите за идна 
работа, насочени кон социјалните 
партнери

Средства
Се даваат информации на 
вработените и претпријатијата, 
на пример, во вид на насоки или 
прирачници

Процедурални текстови 
(доброволно):

Деловник за 
работа

Се користат за утврдување 
правила за работење, особено 
за комитетите за секторскиот 
социјален дијалог

Се утврдуваат 
правилата за 
бипартитниот 
дијалог

(Табелата е адаптирана од European Union (2012): Social Europe Guide, Vol 2: Social Dialogue, 
Luxemburg: Publication Office of the EU, стр. 52.)

ИДЕИ ЗА ОБУКА 

Овој модул за обука е наменет да им овозможи на учесниците подобро да разберат како 
функционира европскиот социјален дијалог и кои се неговите придобивки и предизвици. Тие 
треба да бидат поттикнати да споделуваат мислења за заложбите на структурите на нивниот 
национален синдикат во врска со европскиот социјален дијалог, како и значењето на неговите 
исходи за националните системи на индустриски односи.

1) Воведна презентација:

Европскиот социјален дијалог е прилично сложено прашање, затоа, уште на почетокот, потребни 
се структурирани воведни информации. За таа цел, искористете ги горенаведените општи 
информации за да подготвите презентација за функционирањето на европскиот социјален дијалог. 

ВРЕМЕ: 20-30 минути, вклучувајќи време за појаснување.

2) Групни и пленарни дискусии: придобивки и предизвици на европскиот 
социјален дијалог (ЕСД)

По воведната презентација, тука се предлага пленарна дискусија за стимулирање дебата меѓу 
учесниците за (а) ЕСД и неговите придобивки, (б) значајни области на интервенциите на ЕСД, и (в) 
учество на националните синдикати во ЕСД, гледано од национална и/или секторска перспектива.

Метод:

На крајот од воведната презентација, поставете ги овие теми за дискусија и, во три круга, 
замолете ги учесниците да коментираат на секоја од нив. За таа цел, можете да ги искористите 
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долунаведените прашања, избирајќи ги најрелевантните за вашиот контекст на обуката. Изберете едно 
лице за секоја тема и замолете го/ја да запишува белешки за аргументите на „флипчарт“ табла за следење 
на дискусијата. Тие белешки можете да ги искористите при резимирањето на дискусијата на крајот и за 
да се истакнат најконкретните предлози, како и најконтроверзните точки. Исто така, наместо веднаш да 
почнете со пленарна дискусија, ако претпочитате така, можете да ги поделите во помали работни групи, 
секоја од нив ќе разгледува по една тема од дадените, а потоа ќе се презентира на пленарната сесија.

Прашања за пленарната дискусија:

(а) Придобивки: Кои се придобивките од европскиот социјалниот дијалог во вашиот сектор? Кои се, 
според вашето мислење, активностите За и Против европскиот социјален дијалог?

(б) Полиња за интервенирање: Од перспектива на вашиот национален и/или секторски контекст, кои 
теми најдобро би се решавале на европско ниво? Кои прашања не можат задоволително да се решат 
на национално ниво и потребен е европски договор? За кои прашања не треба да се решава на 
европско ниво, туку подобро да се остават за националните индустриски односи? За кои прашања би 
се постигнал консензус на европско ниво?

(в) Учество: Дали вашиот синдикат учествува во ЕСД? Дали мислите дека треба да се зголеми учеството 
на вашиот синдикат во ЕСД, и ако одговорот е да, кои би биле реалистичните стратегии? Што би 
можел да направи вашиот синдикат за да се вклучи повеќе и што е потребно за да го постигне тоа? До 
која мера вашиот синдикат е вклучен во соработката и размената на информации со релевантните 
европски федерации на синдикати, и дали таа соработка е задоволителна?

ВРЕМЕ: Најмалку 10 минути за дискутирање на секоја од овие теми. Доколку се одлучите за прелиминарна 
групна работа, потребно ви е: 5 минути за објаснување на задачите, барем 15 минути за работата во 
група и 15 минути за презентации (по 5 мин. секоја група), плус време за коментари од другите учесници 
(дополнителни 15 минути, 5 минути по тема) и конечниот заклучок за исходите кој го правите вие (5 
минути).

Вкупно време потребно за оваа сесија: помеѓу 55 и 85 минути.





Модул 4: 
Европски 
работни 
совети

Функции: 

�	прва автентична европска институција за 
претставување на интересите на ниво  
на претпријатие

Предизвици:

�	Европска солидарност
�	Информации и консултации

Дефиниција:

�	сè уште ниска стапка на опфатеност (1/3)

�	сè уште ограничена вклученост на претставниците на 
работниците од земјите на ЦИЕ

Интерактивни вежби: ефективна употреба на ЕРС
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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Што се европски работни совети, како функционираат и кои се 
придобивките и предизвиците?

Што се европски работни совети?

Европските работни совети (ЕРС) се тела кои го подржуваат правото на информации и консултации 
на работниците во мултинационални претпријатија во рамките на Европската унија. Можноста за 
формирање вакви тела за претставување на работниците на европско ниво беше воведена во 
1994 година преку Директивата за европски работни совети (Директива 94/45/ЕЗ), којашто беше 
ажурирана во 2009 година (преработена Директива 209/38/ЕЗ). Како што наведува Европската 
фондација за унапредување на условите за живеење и работа: 

ЕРС се многу значајни во однос на европските индустриски односи бидејќи тие се првата 
автентична европска институција за претставување на интересите на ниво на 
претпријатие. Тие го одразуваат растечкото признавање на потребата да се одговори на 
„европеизацијата“ на претпријатијата кои се појавуваат од единствениот европски пазар 
преку надополнување на постојните национални канали на информирање и консултации, цел 
што беше изразена во Социјалната повелба во 1989 година и во придружната Програма за 
социјално дејствување.13

ЕРС се пример за социјален дијалог на европско ниво. Тоа значи дека тие се замислени како 
инструмент на соработка, и овој дух на соработка меѓу работодавачите и претставниците на 
работниците врз основа на почитување на реципрочните права и обврски јасно се бара во 
Директивата за ЕРС. Тоа е суштинскиот елемент во функционирањето на ЕРС, исто така, бидејќи 
Директивата остава простор вклучените страни да одлучуваат за прецизното функционирање и 
структурирање на ЕРС и за начините на кои тие сакаат да соработуваат. Сепак, што се однесува 
до социјалниот дијалог, ваквиот дух на соработка тешко може да се пропише со закон, а уште 
потешко да се спроведе законски. 

Како функционираат? 

Основните функции и права на ЕРС се информирање и консултирање во врска со деловните одлуки. 
Додека консултации се можни само за теми поврзани со деловните одлуки на раководството, 
информации мора да се доставуваат за сите прашања во транснационално претпријатие 
кои влијаат врз интересите на вработените. Вакви транснационални прашања се оние кои се 
однесуваат на претпријатија во барем две земји-членки, кои можат да влијаат врз работната 
сила на претпријатието на европско ниво, или, пак, кои вклучуваат трансфер на активности меѓу 
земјите-членки.

Информациите добиени од раководството треба да им овозможат на претставниците на 
вработените да извршат темелна процена на можното влијание на одлуката на раководството. 
Консултациите се можност за претставниците на вработените да го изразат своето мислење за 
предложени мерки кои раководството можеби би ги зело предвид при процесот на одлучување. 
Ваквите консултации треба да бидат во разумно време, без непотребно попречување или 
продолжување на процесот на одлучување и без тоа да влијае врз одговорностите на 
раководството. Раководството треба да одговори на мислењето изразено од ЕРС. 

ЕРС можат да бидат основани во претпријатија со најмалку 1.000 вработени во рамките на ЕУ и 
најмалку 150 вработени во секоја од најмалку две земји-членки. Тие се основаат од страна на 
централното раководство или на барање на работниците. Во вториот случај, основањето ЕРС 
треба да биде поддржано од најмалку 100 вработени или нивни претставници од најмалку две 
различни претпријатија во најмалку две земји-членки. Деталните правила за функционирањето 

13 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeanworkscouncils.htm
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на ЕРС се договараат во преговори меѓу работодавачите и претставниците на работниците во рамките 
на таканаречено „посебно тело за преговарање“ (ПТП).

Кои се придобивките и предизвиците? 

Во 2012 година, 935 мултинационални претпријатија имаа ЕРС. Тоа е нешто повеќе од една третина од 
2.400 мултинационални претпријатија кои се опфатени со Директивата за ЕРС.14 Според Европската 
федерација на синдикати (ЕФС), оваа стапка на опфатеност:

„треба да се смета за незадоволителен исход. Од страна на синдикатот, пак, се смета дека тоа не е 
безначајно постигнување, имајќи ги предвид битките кои работниците требало да ги извојуваат за 
да го добијат тоа. Во секој случај, јасно е дека тоа е недоволно. Претпријатијата кои досега не основале 
ЕРС најчесто се помали претпријатија, често со пониско ниво на организираност на синдикат, со 
раководства кои се непријателски расположени кон вклучувањето работници во процесот на носење 
одлуки, или претпријатија кои во последниве години поминале низ драстично преструктурирање. 
Активен, репрезентативен синдикат е првата гаранција за добро функционирање на ЕРС“.15

Придобивките од ЕРС за синдикатите и работниците се повеќекратни. Покрај нивната примарна функција 
за информирање и консултирање, ЕРС се можно средство за создавање и зајакнување на европската 
солидарност. За таа цел, важно е претставниците на работниците да размислуваат за нивниот мандат 
во ЕРС од европска перспектива и да го искористат за соработка што ги надминува границите, наместо 
да се натпреваруваат и да се борат само за националните интереси. Националните синдикати можат 
да имаат значајна улога за поддршката и следењето на работата на ЕРС. Меѓу другото, ЕРС можат да 
ги поканат како експерти и да учествуваат на средбите со советодавен статус. Тоа им овозможува да 
соберат информации за збиднувањата и стратегиите на претпријатието „од прва рака“, да ги зајакнат 
меѓународните мрежи и да ја зголемат сопствената видливост и признавање на ниво на фабрика.

Иако ЕРС немаат одлучувачка моќ, нивните права да бидат информирани и консултирани, можат да 
бидат полезни надвор од дијалогот со раководството, за вмрежување меѓу различните национални 
претставници на работниците и синдикатите, и за координирање и информирање за битките на 
нивото на мултинационално претпријатие. Стекнувањето навремени информации и координирањето 
на активностите на синдикатот преку границите е особено значајно во глобализиран свет каде што 
мултинационалните претпријатија можат да ги злоупотребат националните разлики во трудовите 
стандарди и трошоци, како и потенцијалниот натпревар за инвестиции и работни места, што за 
синдикатите ја отежнува одбраната на правата и интересите. Прекуграничното информирање и 
координацијата се особено значајни кога станува збор за релокација на дејноста на претпријатието 
од една земја во друга. Исто така, во помалку драматични ситуации, информирањето, консултациите 
и координацијата на европско ниво се значајни за синдикатите да можат да работат на нагорна 
хармонизација на работните услови, да создадат заедничка поддршка за колективно договарање и 
кампањи за промоција на синдикалното здружување, или, пак, да ги зајакнат работничките права кога се 
движат од едно во друго претпријатие во различни земји, итн.

Еден од првите примери за важноста на ЕРС за придобивките и предизвиците е случајот Рено-Вилворд. 
Во 1997 година, соочен со затворањето на фабриката во Вилворд во Белгија, ЕРС на „Рено“ организира 
штрајк на европско ниво и се вклучи во правно дејство против претпријатието. Две судски одлуки сметаа 
дека затворањето било незаконско бидејќи се случило без претходно информирање и консултирање на 
ЕРС. Претставниците на работниците добија модификација на постојниот договор на ЕРС, унапредувајќи 
ги правата на навремена информираност и консултирање, односно дозволувајќи можно влијание 
врз процесот на одлучување. Покрај правната победа, овој случај ги покажува слабостите на ЕРС во 
управувањето со индустриските промени и влијанието врз одлуките на раководството. На крајот на 
постапката, фабриката остана затворена, со изгубени 3.000 работни места.

Уште еден проблематичен аспект на функционирањето на ЕРС е ограничената вклученост на 
претставниците на работниците од Централна и Источна Европа. 42% од 1.242 мултинационални 
претпријатија кои работат во земјите на ЦИЕ имаат ЕРС, но главните канцеларии најчесто се во западните 
земји и, општо, малку внимание се посветува на интегрирањето на претставниците на работниците од 
ЦИЕ во работата на постојните ЕРС.16

14 http://www.ewcdb.eu/statistics_graphs.php
15 http://www.etuc.org/r/57
16 http://www.etuc.org/a/125
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Што се однесува општо до европскиот социјален дијалог, останатите предизвици за ефикасна 
синдикална вклученост се резултат на недостигот на ресурси, особено времето и познавањето 
странски јазици за да се разберат информациите и да се комуницира меѓу различни земји. Уште едно 
важно прашање е „доверливоста“. Учествувањето во ЕРС ги става претставниците на работниците 
во тешка позиција бидејќи треба да се справуваат со доверливи деловни информации, а во исто 
време, тие треба да ги бранат интересите на членовите на синдикатот, особено кога информациите 
во врска со деловни одлуки можат негативно да влијаат врз условите за работење и вработување, 
како што е случајот со релоцирање, затворање фабрики и отпуштања. 
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Директива 94/45/ЕЗ за основање Европски работни совети: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:254:0064:0072:EN:PDF 

Directive/2009/38/EC: ревидирање на оригиналната Директива за европски работни совети од 1994 г.: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:EN:PDF 

Директива 2001/86/ЕЗ за надополнување на статутот на европска компанија: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:294:0022:0032:EN:PDF 

Директива 2002/14/ЕЗ за воспоставување рамка за информирање и консултирање на вработените: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:080:0029:0033:EN:PDF
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Социјален дијалог
Прирачник за обука 

на членовите на 
синдикатот

 

ИДЕИ ЗА ОБУКА

Овој модул за обука е наменет да им овозможи на учесниците подобро да разберат како 
функционираат европските работни совети и начините како синдикатите можат да ги искористат 
ЕРС за одбрана на интересите на работниците, како и за зајакнување на европската солидарност.

1. Воведна презентација: 

Искористете ги горенаведените општи информации за да подготвите кратка презентација за 
учесниците да се стекнат со основни познавања за улогата и функционирањето на европските 
работни совети. 

ВРЕМЕ: Пресметајте 15 минути за презентацијата, плус 10 минути за евентуални прашања и 
дообјаснувања. 

2. Групни и пленарни дискусии: како европските работни совети да се искористат 
ефективно

Групната работа треба да им овозможи на учесниците да споделат искуство за ЕРС, да 
идентификуваат најдобри практики за прекугранична синдикална соработка и да формулираат 
барања и стратегии за ефикасно работење на ЕРС.

Метод: Поделете ги учесниците во групи од најмногу 6 лица, ако е можно да претставуваат различни 
земји, но од слични сектори за да се олесни прекуграничната размена. Замолете ги да направат 
список на можните придобивки за синдикатот и работниците ако се ангажираат во формирањето 
и работниот процес на ЕРС, како и список предизвици со кои би се соочиле при работењето. 
Потоа, работните групи треба да ги разгледаат следниве прашања. Листот со активности 3 може 
да се искористи за да се олесни групната работа.

(a) Како можат ЕРС да се искористат за целите на синдикатот и за интересите на работниците? Кои 
се најважните информации кои можат да се стекнат и како можат да се искористат тие?

(б) Што треба да прави ЕРС? Кои се или кои би биле најважните полиња на интервенција за ЕРС од 
гледиште на различни национални и/или секторски искуства? Кои се разликите и заедничките 
точки меѓу различните национални и/или секторски контексти?

(в) Како ЕРС можат да се искористат за да се изгради и да се зајакне европската солидарност меѓу 
синдикатите и работниците? Кои се можните стратегии за надминување на постојни проблеми 
со јазикот, културата и трката за корпоративни инвестиции?

Резимето на резултатите од дискусијата може да се запише на „флипчарт“ табла и да се презентира 
заедно со списокот придобивки и предизвици на завршната пленарна дискусија.

ВРЕМЕ: 5 минути за објаснување на вежбата, најмалку 45 минути за групна работа (15 минути 
за списокот придобивки и предизвици, 10 минути за секое прашање), 5 минути по група за 
презентација и најмалку 15 минути за завршна пленарна дискусија.
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Модул 4: 
Европски работни совети

Вкупно време потребно за оваа сесија: 110 минути (со 4 работни групи).

ЛИСТ СО АКТИВНОСТИ 3

Задача: Направете два списоци, еден на можните придобивки за синдикатот и 
работниците ако се ангажираат во работата на ЕРС, и еден список предизвици со 
кои би се соочиле при работата. Следно, дискутирајте ги подолу дадените прашања 
за стратешката употреба на ЕРС, најважните полиња на интервенции и нивната улога 
во зајакнувањето на европската солидарност. На крајот, резултатите од дискусијата кратко ќе 
се презентираат на пленарната сесија.

Работата на европските работни совети

Придобивките за синдикатите и работниците: Предизвици со кои се соочуваат:

Како може структурата на ЕРС да се искористи за 
целите на синдикатот и за интересите на работниците? 

Кои се најважните информации што можат да се стекнат и 
како можат да се искористат тие?

Што треба да прави ЕРС? 

Кои се или кои би биле најважните полиња на 
интервенција за ЕРС од гледиште на различни 
национални и/или секторски искуства? 

Кои се разликите и заедничките точки меѓу различните 
национални и/или секторски контексти?

Како ЕРС можат да се искористат за да се изгради и да 
се зајакне европската солидарност меѓу синдикатите 
и работниците? 

Кои се можните стратегии за надминување на постојни 
проблеми со јазикот, културата и трката за корпоративни 
инвестиции?





Модул 5: 
Решавање 
конфликти

Стратегии за конфликти: 

�	конфликтите како борба меѓу интереси
�	позитивни и негативни аспекти

�	соработка: заедничко решение ¦ односи
�	компромиси, спогодување и избегнување конфликти

�	натпревар: наметнување на сопствените интереси ¦ 
ресурси на моќ

Дефиниција:

Интерактивни вежби: искуства со конфликти во работењето 
на синдикатот и стратешко користење на јазикот
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Социјален дијалог
Прирачник за обука 

на членовите на 
синдикатот

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Што е конфликт и кои се можните стратегии за негово решавање? 

Што е конфликт?

Конфликтот е состојба на несогласување во врска со распределбата на материјални или симбо-
лични ресурси меѓу вклучените страни. Конфликтот настанува поради конкретен или замислен 
судир на потреби, вредности и интереси. Во индустриските односи, судирите на интерес се вртат 
околу условите за работење и вработување, нивните трошоци, правила и ограничувања и правата 
на работниците. Практично, тука се опфатени платите, договорите за вработување и стабилност 
на вработувањето, работното време и условите, здравјето и безбедноста, социјалната заштита, 
колективните права и синдикалното организирање, но и прашања како квалитетот на работата, 
признавањето и учеството во работниот процес. Конфликтите можат да имаат позитивни и нега-
тивни аспекти. Вклучувањето во конфликти значи одбрана на правата и интересите. Тие можат да 
бидат можност за промена и развој. Тие можат да стимулираат креативност и да помогнат старите 
начини на дејствување повторно да се разгледаат. Тие можат да бидат неопходни за управување 
со постојните разлики и ефективно решавање на проблемите. Но, конфликтите, исто така, можат 
да бидат непродуктивни. Освен што трошат енергија, ресурси и време, конфликтите можат да се 
изгубат, да направат штета или да останат нерешени.

Разни стратегии можат да се искористат за решавање конфликти, а една од нив на формално ниво 
е социјалниот дијалог. Општо земено, во конфликт, секоја од вклучените страни се обидува да се 
бори за сопствените интереси. Што се однесува до капацитетот за освојување на таа битка, од 
суштинско значење се позициите на моќ и ресурсите. Случајот во контекст на индустриски одно-
си е уште посложен, бидејќи овие ресурси најчесто се нееднакво распределени. Ресурсите што 
можат да се искористат во конфликт се многубројни. Покрај материјалната, директно присилната 
и/или економска моќ, тие содржат и социјални и културни аспекти, како што се компетентност за 
аналитичко размислување, што е основа за избирање на ефективна стратегија за конфликти. Или 
капацитет за соработка, колективно здружување на интересите и силите. Понатаму, конфликтот е 
интерактивен, па комуникативните вештини се важни за ефективно спроведување на избраната 
стратегија во практиката. На пример, изборот на соодветен јазик и капацитетот да се разберат 
гледиштата и мотивацијата на спротивната страна (во овој случај, интересите на работодавачите) 
се од суштинско значење.

Кои се можните стратегии за решавање конфликти?

Стратегиите за решавање конфликти предложени во овој модул ја следат логиката на моделот за 
решавање конфликти на Томас Килман. За објаснување на концептите користени се ресурси за 
управување со конфликти кои се достапни на интернет. Опишуваме пет стратегии за решавање 
конфликти, правејќи разлика меѓу степенот на наметливост наспроти нивото на кооперативност 
присутни во секоја од нив. Најочигледните стратегии соодветни за трудови спорови се страте-
гијата на натпревар и на соработка, или комбинација од двете. Да ги споредиме петте предложе-
ни стратегии: стратегија на натпревар, на спогодување, на избегнување конфликт, на компромис 
и на соработка. Стратегијата на натпревар е многу наметлива и несоработлива. Кај ваквата 
стратегија, главното прашање е да се наметнат сопствените интереси преку користење на пози-
цијата на моќ и директен напад врз другата страна. Во овој случај, целта што треба да се постигне 
е многу поважна отколку односите со другата страна. Ваквиот пристап може да биде ефективен 
во борбата за правата и интересите на работниците и да се добие признание. Натпреварувачката 
стратегија, исто така, може да ја зголеми позицијата на моќ на синдикатот. Сепак, водењето ваква 
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Модул 5: 
Решавање конфликти

стратегија бара темелна анализа на слабите точки на страната на работодавачот за да се одлучи каде 
нападот би бил најефикасен. Од гледна точка на синдикатот, ваквата стратегија често може да биде един-
ствениот можен начин на реагирање во однос на работодавачи кои ја користат истата стратегија.

Од друга страна, кај стратегијата на соработка, фокусот е насочен кон обидите заеднички да се работи 
со другата страна за да се постигнат целите и да се најдат решенија задоволителни за двете страни. Оваа 
стратегија е многу наметлива и многу соработлива. Во овој случај, односите меѓу вклучените чини-
тели, меѓу синдикатот и работодавачите се најзначајни, а соработката подразбира заеднички заложби. 
Оваа стратегија е привлечна бидејќи нуди можност да се постигне ситуација каде што двете страни до-
биваат и има потенцијал да се воспостават нехиерархиски односи меѓу двете страни. Меѓутоа, ваквата 
соработка претпоставува постоење на заедничка основа и, оттука, волја на сите партии да отстапат од 
сопствените интереси и позиции на моќ. Одлуката да се соработува наместо да се натпреварува ретко 
е резултат на хуманистичкиот пристап на промовирање позитивни односи како цел сама по себе. На-
место тоа, соработката може да биде тактички избор мотивиран од сопствените интереси, на пример, 
за избегнување трошоци и ризик од компетитивна интеракција. Или, пак, тоа може да биде обид да се 
поткопа натпреварувачката стратегија на другата страна доколку сопствените ресурси не се доволни за 
да се победи во таквиот натпревар. Соработувањето бара развиени вештини за решавање конфликти 
врз основа на заедничка почит, волја да се слушаат другите и креативност во изнаоѓањето решенија.

Две други стратегии кои не се толку ориентирани кон целите се стратегијата за избегнување конфликт 
или стратегијата на спогодување. Ова подразбира отстапки или откажувања од сопствените интереси со 
цел да се одржи хармонијата и да се зачуваат односите со другата страна. Стратегијата за избегнување 
конфликт значи преземање ненаметлив и несоработлив пристап кон конфликтот, така што изборот 
е да се стои настрана од прашањата кои се причина за конфликтот и од луѓето со кои сте во конфликт. 
Избегнувањето може да биде во форма на дипломатско заобиколување одредено прашање за некои по-
добри времиња или, едноставно, повлекување од заканувачка ситуација. Стратегијата за спогодување 
е кооперативна и ненаметлива стратегија каде што односите се многу значајни, додека сопствените 
цели се помалку значајни. Кај стратегијата за спогодување луѓето се плашат дека, ако конфликтот про-
должи, некој може да биде повреден и дека тоа може да ги уништи односите. Затоа, тие се подготвени 
да направат отстапки или да се откажат од сопствените интереси со цел да се одржи хармонијата и да се 
зачуваат односите со другата страна.

Конечно, петтата стратегија е стратегија на компромис, што се наоѓа некаде помеѓу соработката и спо-
годувањето. Таа е и наметлива и кооперативна, но само до одреден степен, што значи дека лицата 
кои применуваат стратегија на компромис се умерено загрижени за сопствените цели и за односите 
со спротивната страна. Тие се подготвени да жртвуваат дел од нивните цели и односи со цел да се дого-
ворат за заедничко добро. Приоритетот на стратегијата на компромис е во постигнувањето рамнотежа 
меѓу сопствените цели и оние на спротивната страна врз основа на размена на заеднички отстапувања 
наместо постигнување вистинско заедничко решение на проблемот. За разлика од стратегијата на спо-
годување, во овој случај отстапките се секогаш условени. 

(За споредба на петте стратегии, видете го материјалот на крајот од Модулот и Додаток 4.) 

Изборот меѓу овие различни стратегии зависи од распределбата на капацитетите, ресурсите и одно-
сите на моќ меѓу вклучените страни, видот на конфликт, засегнатите прашања и нивната релевантност 
за секоја од страните. Тоа очигледно е стратешки избор, при што се утврдува најсоодветната алатка за 
постигнување на целите и обид за соодветно структурирање на интеракцијата. Значајно прашање кога 
се избира дали стратегијата да биде натпреварувачка или колаборативна е колку е важно да се зачува-
ат односите и да се постигне договор со останатите чинители и дали борбата за сопствените интереси 
може да се одвива директно без да се потпира на соработка и загриженост за идна интеракција. Ваквата 
анализа е неопходна кај трудовите конфликти, каде што односите со работодавачот не се цел сами по 
себе, но може да бидат од стратешко или тактично значење за да се постигне целта на синдикатот да ги 
одбрани правата на работниците. Во текстот подолу се предлагаат неколку ситуации во кои една од овие 
стратегии може да се смета за соодветна.



46

Социјален дијалог
Прирачник за обука 

на членовите на 
синдикатот

ИДЕИ ЗА ОБУКА

Овој модул за обука е наменет за учесниците подобро да ја разберат природата на различните 
стратегии за конфликти, како и да ги подобрат своите способности за анализирање конфликти и 
избирање соодветни стратегии.

1. Воведна презентација:

Подгответе кратка презентација за видовите конфликти и стратегии според дадените општи ин-
формации. Покрај тоа, можете да го искористите Листот со активности 4 за разјаснување на раз-
ликите меѓу петте презентирани стратегии за решавање конфликти.

ВРЕМЕ: 15 минути за презентацијата и 10 минути за прашања за дообјаснување.

2. Групна и пленарна дискусија: видови конфликти и стратегии

Оваа активност ќе им овозможи на учесниците да прават разлика меѓу различните видови кон-
фликт и ќе ги поттикне да разговараат за поврзаноста меѓу различните видови и за изборот на 
одредена стратегија за решавање конфликт во контекст на индустриски односи. 

Метод: Поделете ги учесниците во мали групи до 6 учесници и замолете ги да ги споделат иску-
ствата со конфликти од секојдневната синдикална работа. Поделете го листот со активности 5 за 
да ја направат вежбата. По групната работа, резултатите од дискусиите треба да се презентираат 
на пленарната сесија.

ВРЕМЕ: 5 минути за објаснување на активноста, 45 минути за групна работа, околу 30 минути за 
пленарната дискусија, во зависност од бројот на учесници и работни групи.
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3. Групна и пленарна дискусија: стратешка употреба на јазикот

Целта на оваа активност е да се зголеми свеста на учесниците за ефектите и стратешката употреба на 
различните видови јазик во конфликтна ситуација.

Метод: Повторно, ова е за мали групи од околу 4 лица. Групите можат да бидат истите како и за претход-
ната активност за учесниците да имаат можност да се навратат на претходните дискусии за сопствените 
искуства со конфликтни ситуации. Накратко објаснете ја важноста на јазикот во решавањето конфликти 
и претставете ги карактеристиките на негативниот и позитивниот јазик дадени во табелата на листот со 
активности 6. Потоа замолете ги учесниците да работат во групи и да ги коментираат овие карактерис-
тики, да додадат елементи на списокот и да ги образложат причините за избор на одреден вид јазик. По 
групната работа, резултатите од дискусиите повторно треба да се презентираат на пленарната сесија.

ВРЕМЕ: 5 минути за објаснување на активноста, 30 минути за групна работа, околу 30 минути за пленар-
ната дискусија, во зависност од бројот на учесници и работни групи.

Вкупно време потребно за оваа сесија: 170 минути, во зависност од бројот на работни групи.
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ЛИСТ СО АКТИВНОСТИ 4

СОРАБОТУВАЊЕТО е соодветна форма за справување со 
конфликт кога се користи во следниве ситуации:

НАТПРЕВАРУВАЊЕТО е соодветна форма за справување со конфликт кога се 
користи во следниве ситуации:

ИЗБЕГНУВАЊЕТО КОНФЛИКТ е соодветна форма за справување со конфликт кога 
се користи во следниве ситуации:

 3 Кога има високо ниво на доверба.
 3 Кога сакате и другите да имаат сопственост врз решението.
 3 Да се поттикнат заложбите на другата страна преку инкорпорирање на нивните прашања во 
заедничка одлука донесена со консензус. 
 3 Да се најде интегрирано решение кога прашањата на двете страни се премногу важни за да се оди 
со компромис. 
 3 Кога вашата цел е да научите – на пример, тестирање на вашите претпоставки, разбирање на 
ставовите на другите. 
 3 Кога вклучените лица се подготвени да го сменат начинот на размислување како што се откриваат 
нови информации и се предлагаат нови опции.
 3 Да се спојат увидите на лица со различно гледиште на проблемот. 
 3 Кога треба да се надминат чувствата на анимозитет и непријателство

Стратешка филозофија: Процесот на надминување на разликите ќе доведе до креативни решенија 
што ќе ги задоволат двете страни.
Недостатоци: Процесот одзема многу време и енергија, некои можат да ја искористат довербата и 
отвореноста на другите луѓе.

 3 Кога нема доволно време и потребна е брза одлука и дејствување.
 3 Кога треба да се заложите и да се борите за вашите права.
 3 Кога исходот е од суштинско значење и не може да има компромис. 
 3 Кога знаете дека имате право и дека ја правите вистинската работа. 
 3 Во итни случаи или кога станува збор за безбедноста. 
 3 Кога е поважно да имате право отколку да ги зачувате односите со другата страна. 
 3 Кога се потребни важни но непопуларни дејства, како што е извршување правила или 
спроведување дисциплина. 
 3 Кога во прашање се доведени позицијата, авторитетот или правата на една од страните. 
 3 Кога се спроведуваат стратешки промени и кога треба да се покаже силно, сигурно лидерство.

Стратешка филозофија: Кога целите се екстремно значајни, понекогаш мора да се искористи сила за 
да се победи. 
Недостатоци: Конфликтот може да ескалира, губитниците можат да возвратат; кога „победата по 
секоја цена“ може да ги повреди луѓето или организацијата.

 3 Кога одредено прашање е тривијално и има други поитни и позначајни прашања – искористете ги 
времето и трудот онаму каде што тие ќе бидат најпродуктивни.
 3 Кога нема можност за конструктивно решавање на прашањата – обидите за справување со 
проблемот најверојатно ќе бидат залудни и може да ги усложнат работите. Не е вистинското 
време ниту место. 
 3 Кога потенцијалните трошоци за справување со конфликтот се повисоки отколку придобивките – 
за ова е потребно да се направи процена и да се донесе заклучок.
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 3 Да се купи време за „вжештените“ глави малку да се „разладат“ и да се намалат тензиите – важно е 
страните да направат пауза за преглед на своите гледни точки и да се приберат кога ситуацијата се 
„вжештува“.Кога сакате и другите да имаат сопственост врз решението.
 3 Страните да се воздржат да не донесат избрзани одлуки и да имаат доволно време да соберат повеќе 
информации или поддршка – добро планираните и подготвени одлуки најчесто се најдобри одлуки.
 3 Кога е посоодветно другите да го решат конфликтот – воздржете се од влегување во конфликти кои 
подобро можат ги решат други лица.
 3 Кога предметното прашање е неповрзано или е параван за вистинскиот проблем што треба да се реши – 
барајте ја суштината на проблемот, а не само симптомите.

Стратешка филозофија: Се избегнува конфликт со повлекување, заобиколување или одложување.
Недостатоци: Важните одлуки можат стандардно да се донесат, одложувањето може да ги влоши работите.

СПОГОДУВАЊЕТО е соодветна форма за справување со конфликт кога се користи 
во следниве ситуации:

КОМПРОМИСОТ е соодветна форма за справување со конфликт кога се користи во 
следниве ситуации:

 3 Кога ќе сфатите дека немате право (или дека имате помалку искуство или знаење) – да дозволите да се 
чуе подобра позиција и да покажете дека сте разумни.
 3 Кога сте подготвени да им дозволите на другите да учат од грешките.
 3 Кога прашањето им е поважно на другите отколку вам – да ги задоволите потребите на другите и како 
гест на добра волја да помогнете да се одржи однос на соработка. 
 3 Да соберете социјални поени за понатамошни прашања кои ќе бидат поважни за вас. 
 3 Кога постојаниот натпревар само би ù наштетил на вашата кауза – кога другите се подобри и губите. 
 3 Кога зачувувањето на хармонијата и избегнувањето немири се особено важни. 
 3 Кога она што им е заедничко на страните е многу поважно отколку нивните разлики.

Стратешка филозофија: Смирување на другите со минимизирање на конфликтот, на тој начин се 
заштитуваат односите.
Недостатоци: Идеите на едната страна не добиваат внимание, кредибилитетот и влијанието можат да се 
изгубат.

 3 Кога спротивставените страни имаат еднаква моќ и се залагаат за сосема различни цели.
 3 Кога спротивставените страни утврдиле со што можат да тргуваат и што сакаат да добијат за возврат за да 
се постигне компромис. 
 3 Како резервен план кога соработката или натпреварувањето не се успешни.
 3 Кога може да се заштеди време ако се постигнат привремени спогодби за поединечни делови на 
посложени прашања. 
 3 Да се стигне до корисно и брзо решение под притисок на времето. 
 3 Кога целите се умерено значајни.

Стратешка филозофија: Двете крајности се наоѓаат на средина во обидот да му се служи на „заедничкото 
добро“, во исто време се осигурува дека секоја страна може да задржи нешто од својата почетна позиција.
Недостатоци: Во процесот, важните вредности и долгорочни цели можат да се изгубат, може да не 
функционира ако почетните барања се преголеми, може да се јави цинизам, особено ако нема заложби за 
почитување на компромисните решенија.
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1 2 3 4 5 6

ЛИСТ СО АКТИВНОСТИ 5

ЗАДАЧА: Размислете за конфликти во вашата секојдневна синдикална работа. Секое 
лице во групата треба да им опише една конфликтна ситуација на другите. Првиот што ќе 
ја раскаже својата приказна ја пополнува колоната број 1 во табелата со штиклирање на 
полињата кои одговараат на неговото/нејзиното искуство, вториот ја пополнува колоната 2, 
итн. Табелата треба да помогне да се споредат различните искуства со конфликти и тие да се 
карактеризираат според видот, односите на моќ меѓу вклучените страни, избраните стратегии 
за решавање на конфликтот и исходот. Разговарајте во групата зошто и под кои услови одредени 
стратегии успеале или не успеале да ги исполнат целите и да го решат конфликтот. На крајот, 
презентирајте ги резултатите од дискусијата на пленарната сесија.

Искуства со конфликт

Конфликт

Вид конфликт

Распределба 
на моќта меѓу 
страните

Стратегии 
користени за 
решавање на 
конфликтот 
од моја/наша 
страна

Стратегии 
користени за 
решавање на 
конфликтот од 
спротивната 
страна

Исход

поврзан со односи

поврзан со интереси

урамнотежена

нерамномерна во корист на мојата/нашата страна

нерамномерна во корист на спротивната страна

натпревар

соработка

компромис

спогодување

избегнување

натпревар

соработка

компромис

спогодување

избегнување

целосно постигнување на моите/нашите интереси

делумно постигнување на моите/нашите интереси

непостигнување на моите/нашите интереси

целосно постигнување на интересите на спротивната страна

делумно постигнување на интересите на спротивната страна

успешно решавање на конфликтот

неуспешно решавање на конфликтот



51

Модул 5: 
Решавање конфликти

ЛИСТ СО АКТИВНОСТИ 6

ЗАДАЧА: Погледнете ги карактеристиките на негативниот и позитивниот јазик 
дадени подолу во табелата. Дали на списокот би додале други аспекти од вашето 
сопствено синдикално искуство? Разговарајте во групата кои се причините за избирање 
меѓу овие два вида јазично изразување во рамките на конфликтна интеракција во контекст 
на индустриски односи и кои се можните ефекти и исходи во поглед на наоѓање решение за 
конфликтот. Исто така, размислете за некои комуникациски стратегии кои би биле корисни за 
секоја од различните стратегии за решавање конфликти (натпревар, компромис, соработка, 
спогодување, избегнување). На крајот, презентирајте ги резултатите од дискусијата на пленарната 
сесија.

Негативен јазик Позитивен јазик

Кажува што не може да се направи

Суптилен тон на обвинување

Зборови што кажуваат што не може да се направи: 
не може, нема, не е во можност

Не нагласува позитивни дејства

Кажува што може да се направи

Предлага алтернативи и избори

Звучи корисно и охрабрувачки

Нагласува позитивни дејства и последици

Каков вид јазик и комуникациски стратегии се корисни за:

стратегија на натпревар:
(ЈАС ПОБЕДУВАМ, ТИ ГУБИШ)

стратегија на соработка:
(ЈАС ПОБЕДУВАМ, ТИ ПОБЕДУВАШ)

стратегија на компромис:
(НЕШТО ДОБИВАШ, НЕШТО ГУБИШ)

стратегија на спогодување:
(ЈАС ГУБАМ, ТИ ПОБЕДУВАШ)

стратегија на избегнување:
(НЕМА ПОБЕДНИЦИ, НЕМА ГУБИТНИЦИ)





Модул 6: 
Преговарање  
со 
работодавачите

Фази: 

�	договор меѓу спротивставените интереси
�	поместување

�	подготовка
y	цели и стратегија

y	аргументација
y	тим за преговарање

�	преговори
y	информации

y	предлози и отстапувања
�	договор и спроведување

Дефиниција:

Интерактивни вежби: симулација на процес на преговарање
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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ17

Што е преговарање и кои се различните фази на преговарањето? 

Што е преговарање?

Преговарањето е обид да се постигне договор меѓу спротивставени интереси. Тоа е централно 
средство на социјалниот дијалог и се смета за една од основните активности на синдикатите. 
Идејата на преговарањето е да се бранат интересите на работниците преку постигнување одре-
ден вид компромис со работодавачите наместо отворена конфронтација и индустриски акции. 
Но, очигледно, двете стратегии на преговарање и конфликт секогаш не се исклучуваат меѓусебно. 
Индустриска акција може да биде средство за наметнување на позицијата на синдикатите на пре-
говарачката маса и обратно, преговарањето може да биде еден начин на решавање индустриски 
конфликт и претворање на насобраниот притисок, на пример, преку штрајк, во договор за подо-
бра плата или работни услови.

Во суштина, преговарањето бара придвижување: придвижување од сопствената „најповолна по-
зиција“ кон прифатлива заедничка основа и за работодавачите и за работниците. Но, ова движење 
мора да има граница, „точка на пукање“ по која една или сите вклучени страни ќе претпочитаат да 
ги нарушат односите наместо да прифатат неповолен договор. Да наведеме еден пример на оваа 
неопходна медијација, во случај на колективни отпуштања, синдикатите често треба да се соочат 
со следниве прашања: Која е разумната цена што треба да се плати за да се одбрани вработување-
то? Дали намалувањето на платата или полоши работни услови прифатливи за работниците да 
останат вработени, и ако одговорот е „да“, до која точка? Дали помалку отпуштања се прифатливи 
за мнозинството работници да останат на работа?

Важен предуслов за постигнување договор е преговорите да не се фокусираат на спротивставе-
ните, фиксни позиции, туку на конкретните интереси и потреби што лежат зад овие позиции. На 
тој начин, двете страни можат да добијат од преговорите ако се обидат да ја прошират зоната на 
приближени интереси и така ефективно да ги исполнат сопствените потреби. Во секој случај, како 
што веќе е објаснето во Модулот 5 за решавање конфликти, изборот меѓу преговарачка стратегија 
на натпревар или на соработка е стратешки избор и зависи од видот на преговорите, прашањата, 
целите, како и на односите на моќ меѓу вклучените страни. Конечно, за да се постигне ситуација 
во која сите се победници, бара не само добри преговарачки вештини, туку и подготвеност и на 
работодавачите и на синдикатите да се влезе во ефективен компромис.

Како функционира?

Процесот на преговарање има неколку различни фази – подготовка, самите преговори, постигну-
вање договор и негово спроведување. За да се постигнат целите на синдикатот, од суштинско зна-
чење е добро да се подготвите за преговорите. Прво, потребно е да се идентификуваат пробле-
мите, да се анализираат нивните причини и последици и тие да се стават во контекст. Тоа вклучува 
идентификување на вклучените страни, нивните интереси и позиции на моќ, како и потенцијални 
сојузници. Следно, треба да се утврдат целите на преговарањето и да се подредат според прио-

17 За подетален опис на стратегиите за преговарање, како и други интерактивни методи, видете го прирачникот 
на МОТ за Латинска Америка “Dialogo Social, Negociación y Technicas de comunicación” којшто е дел од програмата 
“Planificación de la formación sindical para la promoción del Trabajo Decente - Trabajo Decente al Cubo”, Торино: 2011, 
http://actrav.oit.org.pe//index.php?option=com_content&task=view&id=2509&Itemid=1740.
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ритетот. Ова, исто така, подразбира дефинирање „најдобра алтернатива за договор“ (BATNA)18 што треба 
да се води ако преговорите дојдат до мртва точка, и да се размисли за целите на спротивната страна за 
да се замисли реалистичен договор. Врз основа на овие јасни, подредени по приоритет и реалистични 
цели, конечно може да се избере соодветна стратегија за преговарање.
По овој стратешки избор, потребно е да се изготви структура на аргументацијата во текот на преговори-
те. Тоа подразбира изготвување аргументи за поддршка и одржување на позициите, како и да се најдат 
одговори на можните контрааргументи, да се изготват прашања за работодавачите и да се одлучи за 
можните предлози што ќе се дадат во текот на преговарањето. Последниот чекот на подготовката е да се 
поделат функциите во комисијата за преговарање на синдикатот меѓу оние што ќе ги водат преговорите, 
оние што ќе го олеснуваат процесот што ќе се грижат за времето и потребата од пауза (за внатрешни кон-
султации во рамките на комисиите за преговарање) и оние што ќе го набљудуваат процесот и ќе ги спо-
делуваат своите мислења за време на паузите. Покрај овие три функции, членовите на комисијата треба 
да имаат добри вештини за тимска работа и, каде што е можно, тие треба да бидат обучени пред проце-
сот на преговарање. Кога се составува тимот, посебно внимание треба да се посвети на тоа да се има до-
бра комбинација на вештини како, на пример, градење тим, координативни и комуникациски вештини, 
иницијативност, креативност и аналитичко размислување, како и здрав разум и основни знаења. Сè на 
сè, преговарачкиот тим треба да биде репрезентативен на работниците засегнати со преговорите. Или, 
треба барем да предвидува учество на другите, на пример, преку група за поддршка формирана околу 
конкретниот преговарачки тим. 

Во текот на самите преговори, на почетокот е важно да се соберат колку што е можно повеќе инфор-
мации за целите и намерите на работодавачот, при што за себе ќе се открие само онолку колку што е 
апсолутно неопходно. Затоа треба да се користи комуникациска стратегија на активно слушање. Некои 
основни правила се повеќе да се слуша отколку да се зборува, да се поставуваат позитивни прашања за 
страната на работодавачот да ги објасни своите позиции, дискутираните теми да се резимираат на неу-
трален начин, да не се меша во позициите на другата страна, туку да се тестира силата на аргументите, да 
се откријат приоритетите на работодавачот, како и можните полиња за компромис. 

Преговарањето не е дебата. Целта не е да се одбрани својата позиција по секоја цена, туку да се влијае 
врз другите страни и да се убедат да се стигне до заедничка основа на заеднички интереси. Оттука, 
суштинските елементи на преговорите се предлозите преку кои треба да се стигне до заедничката осно-
ва. Во зависност од ситуацијата, преговарачите можат да започнат со помалку контроверзни прашања, 
кои лесно би се решиле, а спорните да ги остават за крај. Исто така, преговарачите можат да мислат дека 
има вистински прашања на несогласување и дека треба веднаш да се пристапи кон суштината и прво да 
се разгледуваат најважните прашања за кои можеби ќе треба повеќе време додека се најде компромис. 
Отстапувањата се составен дел од оваа размена и предуслов за постигнување договор за одреден пред-
лог. Во секој случај, за да се постигне вистинска размена, предлозите и отстапувањата секогаш треба да 
бидат условни. Никогаш не треба да има отстапувања без нешто да се добие за возврат. 

Успешното преговарање завршува со договор што го решил првичниот конфликт и им дозволува на 
двете страни да исполнат дел од своите интереси и потреби. Но, дури и кога се постигнал договор, де-
ликатното прашање е да премине од зборови кон дела и да се спроведе договорот. Во голема мера, 
успехот, како и ограничувањата на договорот зависат од ефективните заложби на вклучените страни да 
се посветат на постигнатите компромиси откако ќе ја напуштат преговарачката маса. Како прв чекор за 
олеснување на спроведувањето, важно е на двете страни да им биде јасно за што се договориле. Оттука, 
на крајот на преговорите, договорот треба да се утврди и да се одобри како пишан документ каде што се 
наведува секоја договорена точка.

18 BATNA се однесува на она на што разумно можете да се надевате ако преговорите не успеат (Како да ги подобрите 
вашите преговарачки вештини, ЕТФ, Септември 2010 година).
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ИДЕИ ЗА ОБУКА

Овој модул е наменет да ги запознае учесниците со различните фази и техники на процесот на 
преговарање.

1. Воведна презентација:

Врз основа на основните информации, подгответе кратка презентација каде што ќе ги дефинирате 
преговорите како една можна форма на решавање трудови конфликти и ќе ги објасните фазите.

ВРЕМЕ: 15 минути за презентацијата и 5-10 минути за прашања за дообјаснување.



57

Модул 6: 
Преговарање со работодавачите

2. Групна и пленарна дискусија: симулација на процес на преговарање

Преку оваа активност, учесниците ги вежбаат техниките на преговарање во рамките на симулиран про-
цес на преговарање. Вежбата вклучува подготовка и преговарачки процес, како и анализа на симула-
цијата и нејзините резултати. Со тоа учесниците треба да се стекнат со практични совети како да ги по-
добрат преговарачките вештини.

Метод: Поделете ги учесниците на парен број групи, а секоја група нека се состои од четири до шест 
лица. Половина од групите има задача да се подготвува за преговори каде што тие ќе ја претставуваат 
страната на синдикатот. Другата половина ќе ја игра улогата на страната на работодавачите. Во рамките 
на секоја група, учесниците треба меѓу себе да изберат еден лидер, еден олеснувач и еден набљудувач 
(видете ги основните податоци погоре). Со помош на Листот за активности 7 и 8, сите групи прво треба да 
се подготват за преговорите. Потоа, две групи, една од страната на синдикатот и една од страната на ра-
ботодавачите, треба да „глумат“ преговори пред останатите. Останатите учесници треба да набљудуваат 
и да фаќаат белешки за завршната заедничка евалуација. По 15 минути, тимовите се менуваат и други две 
групи започнуваат со нова симулација на преговори.
 
Темите за преговорите треба да се избираат според потребите на групата и искуствата на учесниците. 
Обучувачот може однапред да ги утврди темите или да им дозволи на учесниците сами да смислат идеи 
на почетокот на вежбата. Преговорите, на пример, можат да бидат во врска со прашањето на колек-
тивните отпуштања поради релокација на претпријатие во друга земја, со барање на работодавачот за 
поголема флексибилност на работното време или обид на работодавачот да воведе намалена плата и 
полоши услови за нововработените. 

ВРЕМЕ: 10 минути за објаснување на вежбата, и можеби 10 минути за учесниците да изберат тема за 
преговарање, 45 минути подготвителна групна работа, 15 минути за секоја симулација, 20 минути за ко-
нечната евалуација. 

Вкупно време потребно за оваа сесија: барем 105 минути (со две групи).
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ЛИСТ СО АКТИВНОСТИ 7

ЗАДАЧА: Искористете ја следнава табела за да се подготвите за преговарање преку дефинирање на 
целите коишто вашата група ќе сака да ги оствари, како и разработување на аргументите што ќе ги 
користите во преговарачкиот процес. Исто така, размислете за целите и аргументите на спротивната 
страна.

Цели и аргументи

Агенда за преговарањето I

Цели на преговарањето:

Анализа на целите

Аргументи

Нашиот тим

Спротивната страна

Наши аргументи

Можни аргументи од спротивната страна

Можни одговори од спротивната 
страна

Наши одговори

Највисоки цели (нашата најповолна позиција):

Минимални цели (минимумот под кој ќе се одлучиме да одиме 
со нашата најдобра алтернатива во договорот):

Највисоки цели (нивната најповолна позиција):

Минимум (под кој ќе се одлучат да одат со нивната најдобра 
алтернатива во договорот):
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ЛИСТ СО АКТИВНОСТИ 8

ЗАДАЧА: Искористете ја следнава табела за да се подготвите за преговарање преку дефинирање на 
содржината на преговорите, како и интересите и потребите на вклучените страни.

Позиции и интереси

Агенда за преговарањето I

Цели на преговарањето:

Дали постојат други надворешни интереси? Дали постојат трети страни релевантни за 
преговорите?

Кое е централното прашање според секоја од вклучените страни?

Кои се придобивките што се очекуваат? Кои се вклучените интереси?

Кои потреби страните сакаат да ги задоволат со своите барања?

Што?

Нашиот тим

Нашиот тим

Спротивната страна

Спротивната страна

Спротивната странаНашиот тим

Зошто?

За што?





Модул 7: 
Родово 
интегрирање

Родовото интегрирање и социјалниот 
дијалог:

�	борба против родовата нееднаквост на сите 
нивоа

�	позитивна дискриминација и реорганизирање на 
процесите на одлучување

�	активно учество на жените и заложби на сите
�	агенда за родова еднаквост и следење на родовите ефекти

�	сегрегација, разлики во плата, работа + семејство, вознемирување
�	помала поделба на работната сила и членство во синдикатот и 
квалификувана женска работна сила

�	признавање како приоритет и ефективно учество

Дефиниција:

Предизвици:

Интерактивни вежби: искуства поврзани со родово интегрирање



62

Социјален дијалог
Прирачник за обука 

на членовите на 
синдикатот

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Што е родово интегрирање, како функционира и кои се 
придобивките и предизвиците? 

Што е родово интегрирање?

Во јули 1997 година, Економско-социјалниот совет на Обединетите нации го дефинираше кон-
цептот на родово интегрирање на следниов начин: „Интегрирањето на родовата перспектива 
е процес на оценување на импликациите на секое планирано дејство врз жените и врз мажите, 
вклучувајќи го и законодавството, политиките или програмите, во сите области и на сите нивоа. 
Тоа е стратегија за прашањата и за искуствата на жените и на мажите во настојувањето да станат 
интегрална димензија на дизајнирањето, спроведувањето, следењето и евалуацијата на полити-
ките и програмите во сите политички, економски и социјални сфери, така што жените и мажите ќе 
имаат придобивки и нема да се продолжува со нееднаквоста. Крајна цел е да се постигне родова 
рамноправност“.

Родово интегрирање е сеопфатна стратегија за борба против родовата нееднаквост на сите ни-
воа – „родовите односи треба да се земат предвид во сите мерки на политиките од фазата на пла-
нирање до прегледот на успешноста“ (4-та Акциска програма за еднакви можности на ЕУ/1995). 
Суштината на родовото интегрирање е промовирање еднаков третман и можност за мажите и 
жените во општеството. Тоа подразбира посебни родови активности и афирмативни дејства за 
борба против директната и индиректната дискриминација, како и против неповолните позиции 
за мажите и за жените. Реорганизацијата на процесот на одлучување зафаќа централно место, 
на начин што дозволува еднакво учество, како и рамноправна распределба на мерките на поли-
тиките и ресурсите. Додека поголем дел од постојната родова дискриминација сè уште ги засега 
жените, родовото интегрирање инсистира на заедничка одговорност и на мажите и на жените 
за постигнување родова еднаквост. Покрај тоа, во рамките на овој пристап, постојната дискри-
минација е признаена како општествено утврден факт. Ова се две значајни разлики во споредба 
со традиционалните политики за унапредување на статусот на жените што често ја припишуваа 
нееднаквоста на наводните женски специфичности и сметаше дека нејзиното намалување е одго-
ворност на жените. 

Што се однесува до пазарите на труд и работните услови, централните области на дискримина-
ција и темите за иницијативи за родово интегрирање се сегрегација на вработувањето и приста-
пот на жените до стручна обука, разликата во плата меѓу родовите, балансирање меѓу работата 
и семејството општо, и посебно, мајчинството, како и сексуалното вознемирување, неправедни-
от третман и трговијата со луѓе. Клучните меѓународни трудови стандарди се занимаваат со сите 
овие области. Меѓу овие се следниве конвенции на МОТ: бр. 100 за еднаква плата (1951 г.), бр. 111 
за дискриминација за вработување и занимање, бр. 156 за работници со семејни обврски (1981 г.), 
бр. 183 за заштита на мајчинството (2000 г., ревидирана конвенција бр. 103 од 1952 г.), како и разни 
други конвенции за работни услови (ноќна работа, домашна работа, работа со скратено работно 
време, безбедност и здравје при работата), промоција на вработувањето (политики за вработу-
вање, развој на човечки ресурси, прекин на вработувањето) и за правата на работниците-мигран-
ти (бр. 86 и бр. 151) и пристојна работа за домашни работници (бр. 189). 

На ниво на европски социјален дијалог (ЕСД), сите три договори на ЕСД кои се спроведуваат преку 
директиви на ЕУ имаат посебна родова релевантност, бидејќи тие се занимаваат со родителското 
отсуство, како и работата со скратено работно време и работата на определено време каде што 
жените се повеќе застапени. Исто така, ЕСД директно се занимаваше со прашањето на родова  



63

Модул 7: 
Родово интегрирање

еднаквост во рамките на активностите опфатени во периодот од 2005 до 2009 година. Четирите 
приоритети за дејствување се справуваат со родовите улоги, промовирањето на жените во проце-
сот на одлучување, поддршка на одржлива рамнотежа меѓу работата – приватниот живот и родо-
виот јаз во плата. Што се однесува до европските работни совети, 44% од постигнатите договори 
се однесуваат општо на промоција на еднаквите можности и намалување на дискриминацијата. 
Но, само мал број од нив ги разгледуваат родовите односи, инсистираат на борба против сексуал-
ното вознемирување, професионалните и кариерните нееднаквости, како и дискриминација при 
вработување и плата.19 

Како функционира тоа?

Постојат два главни чекори што треба да се преземат за да функционира родовото интегрирање.20 
Пред сè, чинителите во процесот на одлучување треба родовите разлики да ги разберат како так-
ви и потоа систематски да ги разгледуваат. Тоа бара идентификување како постојните политики 
и процеси на одлучување ги одразуваат и ги засилуваат нееднаквостите меѓу мажите и жените. 
Само врз таква основа можат да се изготват целни политики и практики за надминување на овие 
нееднаквости. Тоа не се однесува само на признавање и давање простор на релевантни родови 
теми, туку и рамноправно претставување и учество на жените во процесите на носење одлуки. 

Во такво опкружување, централните барања за родово чувствителните процеси на социјалниот 
дијалог се активно учество и глас на жените во комитетите за преговарање, свесност и посве-
теност за родовите прашања меѓу сите членови на комитетите, и образложување на деталната 
агенда за родова еднаквост, вклучувајќи јасна стратегија за нејзино исполнување и поставување 
приоритети (исто така, во однос на други прашања и ресурси на синдикатите). Во текот на проце-
сот на преговарање, треба да се спроведе внимателно следење на родовите ефекти на прашањата 
за кои се приговара, а особено внимание треба да им се посвети на скриената дискриминација, 
како потценување на работата на жените, прекумерното претставување на жените на слабо плате-
ни и/или несигурни работни места, или друг ограничен пристап до формално договорени женски 
права. 

Горенаведените примери на постојни добри практики за промовирање родова еднаквост пре-
ку колективното договарање се однесуваат (сите) на намалувањето на сегрегацијата на вработу-
вањето, помирување на работата и семејниот живот и мерки за борба против сексуалното воз-
немирување. Тие особено се однесуваат на политиките за вработување на работодавачот (цели, 
позитивна дискриминација, посебна обука) и организирањето и флексибилноста на работното 
време поттикнати од вработените, потоа опциите за скратено работно време и родителско от-
суство. Што се однесува до сексуалното вознемирување, сеопфатните стратегии за договарање 
треба да се посветат на превенцијата и на подигнувањето на свеста, ефективни постапки за жалби 
и структури за поддршка, како и спроведливи санкции. 

Кои се придобивките и предизвиците?

Предизвиците од родовото интегрирање преку социјалниот дијалог и договарањето за рам-
ноправност се повеќекратни. Тие се однесуваат и на мажите и на жените, бидејќи поголема родо-
ва еднаквост значи и помала поделба и конкуренција кај работната сила, на тој начин спротивста-
вајќи се на политиките на „раздели па владеј“ на работодавачите. Понатаму, посебните бенефиции 
за жените општо имаат „домино“ ефект врз семејството и заедницата. Синдикатите треба да бидат 
посебно заинтересирани да ја одржат родовата еднаквост на работното место бидејќи уделот на 
жените во работната сила расте. Интегрирањето на родовите аспекти треба да го направи члену-
вањето во синдикатот попривлечно за жените. Истовремено, заштитата од дискриминација, прис-
тапот до еднаков третман и плата се основни работнички права и нивното остварување и одбрана 
се основни активности на синдикатите. Интегрирањето родови аспекти може да има позитивен 

19 Видете Briskin/Muller (2011): Promoting gender equality through social dialogue: Global trends and persistent 
obstacles, ILO working paper 43, стр. 12-13.
20 За следната аргументација видете ICFTU/ WCL: Negotiating better working and living conditions, Gender 
mainstreaming in collective bargaining, Booklet 1: Company level, стр. 29, стр. 34-35.
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ефект и врз работодавачите бидејќи тоа помага да се привлечат повеќе квалификувани жени, да 
се зголеми продуктивноста (поради намаленото отсуство и обрт, како и зголемени заложби на 
работната сила), и да придонесе за позитивниот углед на претпријатието. 

Се разбира, постојат пречки и проблеми. Родовата рамноправност сè уште е далеку од тоа да биде 
трансверзално признаена и да се третира како приоритет во сите аспекти на социјалниот дијалог. 
Исто така, во рамките на синдикатите, учеството и моќта на жените се сè уште проблематични, 
а понекогаш и конфликтни прашања. Дури и кога постојат заложби за родови прашања, често 
недостасуваат ефективни политики и структури. Сепак, некои женски здруженија сметаат дека 
родовото интегрирање, пред сè, е инструмент на социјално помирување. Тие сметаат дека треба 
или да се откажат од своите порадикални позиции и критики за да се вклопат во новиот главен тек 
или, пак, да останат маргинализирани и исклучени од политичките процеси, како и распределбата 
на ресурси. Општо земено, женските здруженија исто така го критикуваат ограничениот износ на 
финансиски средства наменети за родови политики, како и досегашното недоволно реално зголе-
мување на женското учество во процесите на носење одлуки.21
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ИДЕИ ЗА ОБУКА

Овој модул за обука е наменет за подигнување на свеста на учесниците за родовата нееднаквост 
и да ги запознае со концептот на родово интегрирање, за да можат да ја разберат важноста 
на родовите односи на сите нивоа и прашања на социјалниот дијалог, како и во рамките на 
синдикатите. 

1. Воведна презентација:

Врз основа на горенаведените основни информации, запознајте ги учесниците со концептот на 
родово интегрирање и неговото значење за социјалниот дијалог. 

ВРЕМЕ: 15 минути, плус 10 минути за прашања за дообјаснување, евентуални коментари и 
дискусија.

2. Групна и пленарна дискусија: искуства поврзани со родово интегрирање

Целта на оваа вежба е да им овозможи на учесниците да размислат и да ги споделат искуствата во 
врска со родовото интегрирање во нивните земји.

Метод: Поделете ги учесниците во мали групи од 4 до 6 учесници и погрижете се во секоја група да 
бидат застапени и мажи и жени, во најголема можна мера. Замолете ги групите да дискутираат на 
следниве прашања: Кои се најитните прашања поврзани со родовата нееднаквост во вашата земја 
на четирите нивоа (а) пазар на труд, (б) социјална заштита, (в) работни услови и (г) синдикати? Кои 
противмерки на родово интегрирање се преземаат од страна на властите, социјалните партнери 
и во структурите на синдикатот? Каков отпор и какви пречки за родовото интегрирање постојат на 
секое од овие нивоа? Искористете го Листот со активности 9 за да фаќате белешки од дискусијата. 
На крајот, резултатите од групната дискусија треба да се споделат и евентуалните разлики ќе се 
дискутираат на пленарна сесија.

ВРЕМЕ: 5 минути за објаснување на активноста, 30 минути за групна работа, 30 минути за 
пленарната дискусија.



66

Социјален дијалог
Прирачник за обука 

на членовите на 
синдикатот

3. Групна и пленарна дискусија: препораки за социјалниот дијалог

Врз основа на претходната размена на искуства поврзана со родово интегрирање, во оваа вежба 
од учесниците ќе биде побарано да изготват препораки за родово сензитивен процес на социјален 
дијалог.

Метод: Поделете три големи „Post-it“ лепенки (или три листови од А4 формат) за секој учесник и 
замолете ги да размислат за три приоритетни препораки за постигнување родово интегрирање 
преку социјален дијалог. Секој приоритет треба да се запише со големи букви. Препораките може 
да се однесуваат на релевантни теми на преговори и мерки кои треба да се преземат, како и на 
структурни прашања во врска со самиот дијалог. По кратката поединечна подготвителна фаза, 
секој учесник, еден по еден, треба да излезе напред пред целата група, да ги прочита своите 
препораки и да ги залепи на ѕидот. Листовите треба да се групираат под следниве наслови ‒ 
„теми за преговори“, „мерки“ и „процес на дијалог“. Улогата на обучувачот е да внимава на оваа 
класификација и да го коментира исходот на крај.

ВРЕМЕ: 5 минути за објаснување на активноста, 10 минути за запишување на препораките, 2-3 
минути по учесник за презентирање на неговиот/нејзиниот став, 10 минути за завршни коментари 
и евентуална дискусија.

Вкупно време потребно за оваа сесија: 145-165 минути (за група од 20 учесници).
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ЛИСТ СО АКТИВНОСТИ 9

ЗАДАЧА: Дискутирајте ја состојбата со родовата нееднаквост и иницијативите за интегрирање на 
родовите аспекти во вашата земја преку пополнување на следнава табела.

Групна дискусија за родова нееднаквост и интегрирање

Родова нееднаквост и иницијативи за интегрирање на родовите аспекти

Кои се најитните прашања поврзани со родовата нееднаквост во вашата земја на ниво на:

Какви мерки за родово интегрирање се преземени на ниво на:

Каков отпор и какви пречки за родовото интегрирање постојат на секое од овие нивоа?

пазар на труд?

социјална заштита?

работни услови?

вашиот синдикат?

владини политики?

законодавство?

социјален дијалог и колективно 
договарање?

структурите на вашиот синдикат?

владини политики:

законодавство:

социјален дијалог и колективно 
договарање:

структурите на вашиот синдикат:





ДОДАТОЦИ: 

ДОДАТОК 1: Корисни линкови

ДОДАТОК 2: Поважни Конвенции на 
МОТ релевантни за социјалниот дијалог

ДОДАТОК 3: Предизвиците во врска со 
европскиот секторски социјален дијалог

ДОДАТОК 4: Споредба на пет стратегии за 
управување со конфликти
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ДОДАТОК 1: Корисни линкови

Европски федерации на синдикати:

EAEA, European Arts and Entertainment Alliance: 
http://www.iaea-globalunion.org/eaea

EUROCOP, European Confederation of Police: http://www.eurocop.org

EFBWW/FETBB, European Federation of Building and Woodworkers: 
http://www.efbww.org

EFFAT, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions: 
http://www.effat.eu/public/

EFJ/FEJ, European Federation of Journalists: http://www.ifj.org/en

IndustriAll, European Federation for Industry and Manufacturing workers:
http://www.industriall-europe.eu/

EPSU, European Federation of Public Service Unions: http://www.epsu.org/

ETF, European Transport Workers’ Federation: http://www.itfglobal.org/ETF/

ETUCE/CSEE, European Trade Union Committee for Education: 
http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html

UNI-EUROPA, European trade union federation for services and communication: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/uni.nsf/pages/reg_europaEn

МОТ:

ACTRAV Geneva, Bureau for Workers’ Activities: 
http://www.ilo.org/actrav/lang--en/index.htm

ACTRAV Turin, Labour Education Programme of the Bureau for Workers’ Activities: 
http://actrav.itcilo.org/index_en.php

ЕК:

Европска комисија, Генерален директорат за вработување, социјални прашања и 
инклузија, интернет-страница за социјален дијалог: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
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ДОДАТОК 2: Поважни Конвенции на МОТ релевантни за 
социјалниот дијалог

Социјален дијалог:

Конвенција на МОТ бр. 87, Слобода на здружување и заштита на правото на организирање, 1948 г., 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087.

Конвенција на МОТ бр. 98, Право на организирање и колективно договарање, 1949 г., 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098.

Конвенција на МОТ бр. 144, Трипартитни консултации, 1976 г., 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C144. 

Конвенција на МОТ бр. 154, Колективно договарање, 1981 г., 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312299

Конвенција на МОТ бр. 152, Трипартитни консултации, 1976 г., 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R152.

Препорака на МОТ бр. 091, Колективни договори, 1951 г., 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_
DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R091,/Document

Родово интегрирање:

ILO (2006): Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and Recommendations 
promoting gender equality, Geneva, 
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/
WCMS_088023/lang--en/index.htm.
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ДОДАТОК 3: Предизвиците во врска со европскиот секторски социјален дијалог

Слајд 1

Предизвиците за
Европскиот секторски социјален дијалог 

Конференција на МЦО ‒ МОТ,
Брисел, 14 септември 2012 г.

Норберт Шобел, Раководител на сектор
Единица B.1, Социјален дијалог, Индустриски односи

www.ec.europa.eu/socialdialogue

Слајд 2

Европски социјален дијалог: столб на 
Европскиот социјален модел

Што е Европски социјален дијалог?
 дискусии, консултации, преговори и 

заедничко дејствување
 го водат организациите на социјалните 

партнери
 ги претставува двете страни на 

индустријата („раководството и трудот“,
т.е. организациите на работодавачите и 
синдикатите)

 на европско ниво
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Слајд 3

Европски социјален дијалог: столб на 
Европскиот социјален модел

Политики за 
вработување 
и социјална 

политика 

ЗАКОНОДАВСТВО
Работни услови – здравје и безбедност –

Родова еднаквост – …

ОТВОРЕН МЕТОД 
НА

КООРДИНАЦИЈА
Вработување

Социјална инклузија/Заштита

ЕВРОПСКИ 
СОЦИЈАЛЕН 

ФОНД 

ЕФПГ (EGF)

ПРОГРАМА 
НАПРЕДОК

ЕВРОПСКИ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ

 Слајд 4

Европски социјален дијалог: столб на 
Европскиот социјален модел

Силно институционално признавање

• Член 152 од ДФЕУ (TFEU): Унијата ја признава и 
ја промовира улогата на социјалните партнери 
на ниво на Унијата + Трипартитен социјален 
самит

• Член 154: промовирање на советувањето на 
Европските социјални партнери од страна на 
Комисијата + урамнотежена поддршка за 
нивниот дијалог

• Член 155: договори склучени од социјалните 
партнери
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Слајд 5

Европски социјален дијалог: столб на 
Европскиот социјален модел

• Социјалните партнери придонесуваат кон
дефинирање на Европските социјални 
стандарди 
– Европските социјални партнери се вклучени во 

процесот на донесување Европски политики:
• Советувања на социјалните партнери 
• Зголемено советување на комитетите за секторски 

дијалог во процесот на оцена на влијанието на 
Комисијата 

– Резултати од нивниот автономен дијалог 
• Социјалниот дијалог ги дополнува националните 

практики на социјален дијалог и индустриските 
односи 

 Слајд 6

Европски социјален дијалог: столб на 
Европскиот социјален модел

Постапка на 
советување и 
преговарање во 
согласност со 
Член 154 и Член 
155 од ДФЕУ 
(TFEU)
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Слајд 7

Европски социјален дијалог: облици

Бипартитен дијалог 
Работодавачи – синдикати

Трипартитни 
консултации

Јавни власти
(Комисија, Совет) +

синдикати + работодавачи

Европски социјален дијалог

Комитети за 
секторски 
социјален

дијалог
Опфаќа работници и 
работодавачи од 41 

посебен економски сектор

Комитет
за социјален дијалог

во индустријата
Ја опфаќа целата економија:

работници (ETUC) 
и работодавачи

(BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP)

Трипартитен социјален самит 
за развој и вработување 

(член 152 од ДФЕУ (TFEU))

Слајд 8

Ниво на договарање

FR

ESPT

UK

IE

IS

NO
SE FIN

LV
LT

PL

HU

IT

MT
CY

ELR TR

AT

DE

NL

RO

BG

Национално или 
трипартитно
Секторско

На ниво на 
компанија 

DK

Pichot 2009
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Социјален дијалог
Прирачник за обука 

на членовите на 
синдикатот

Слајд 9

Европски социјален дијалог: чинители

1. Индустрија – општи организации на социјални партнери

2. Индустрија – организации што претставуваат одредени категории работници или 
претпријатија

3. Секторски организации на социјални партнери

- 63 секторски организации на работодавачи
- 15 секторски организации на работници

Работодавачи Работници

 Слајд 10

Европски секторски социјален дијалог

• Правна основа: Одлука на Комисијата од 20
мај 1998 година „за основање Комитети за 
секторски социјален дијалог за промовирање 
на дијалогот меѓу социјалните партнери на 
европско ниво“ (98/500/EС)

• Критериуми за нов комитет (член 1)
Организациите на двете страни мора:
– да бидат поврзани со конкретни сектори или категории и 

да бидат организирани на европско ниво;
– да бидат составени од организации што се дел од 

структурите на социјалните партнери во земјите-членки;
– да имаат капацитет за преговарање за договори;
– да претставуваат неколку земји-членки;
– да имаат соодветни структури за да обезбедат ефективно 

учество во работата на комитетот.
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Додатоци: 

Слајд 11

Европски секторски социјален дијалог

Воспоставување нов КССД: чекори

• Заедничко барање од социјалните партнери, упатено до 
Комесарот за вработување, со објаснување на причините 
за барањето да се создаде КССД; може да вклучува и 
нацрт работна програма

• Потврда за прием од страна на Комесарот, со прашалник 
кој ќе овозможи да се процени репрезентативноста на 
социјалните партнери

• Процена од Комисијата дали се исполнети сите 
критериуми, вклучително и репрезентативноста, врз 
основа на прашалникот 

• Одобрување/одбивање на создавањето на КССД од 
страна на Комесарот

• Формална студија за репрезентативност од Европската 
фондација за подобрување на животните и работните 
услови (Еурофонд, Даблин) 

 Слајд 12

Европски секторски социјален дијалог

Воспоставување нов КССД: процена од ЕК

• Дали организациите се поврзани со одреден сектор, 
дефиниран согласно стандардната класификација на 
економските активности NACE?

• Репрезентативност
– Дали домените на организациите потенцијално ги опфаќаат 

сите вработени во соодветниот сектор:
• сите групи работници
• сите видови економски активности
• сите видови компании
• компании од сите големини

– Дали има други организации на социјални партнери на 
национално ниво и на ниво на ЕУ во соодветниот сектор?
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Социјален дијалог
Прирачник за обука 

на членовите на 
синдикатот

Слајд 13

Европски секторски социјален дијалог

• 41 комитети
• опфатени 145 милиони работници
 три четвртини од работната сила на 
ЕУ

> 6 милиони претпријатија
• 667 текстови (до 2011 г.)

– Заеднички мислења и алатки
– Текстови насочени кон процеси
– 20 договори (7 во индустријата, 13 секторски)

• 9 автономни договори
• 9 имплементирани преку директиви на ЕУ (уште 2

за имплементирање)

 Слајд 14

Европски секторски социјален дијалог
Сектори на 
природни ресурси

Земјоделство Рударски индустрии Морски риболов

Производни 
сектори

Хемиска индустрија Градежништво Ел. енергија

Обувки Мебел Гориво

Индустрија за хартија Бродоградежништво Челик

Шеќер Штавење и кожа Метал

Текстил и облека Столарство Храна и пијалаци

Услужни сектори Аудиовизуелни услуги Банкарство Владина администрација

Цивилно 
воздухопловство

Договорени угостителски 
услуги

Образование

Индустриско чистење Трговија Хотел и ресторан

Болници и 
здравствена заштита

Транспорт по внатрешни 
пловни патишта

Осигурување

Изведба во живо Локална и регионална 
власт

Лични услуги/
Фризерски услуги

Поштенски услуги Приватно обезбедување Професионален фудбал

Железница Патен транспорт Морски сообраќај

Телекомуникации Привремена агенциска работа 
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Додатоци: 

Слајд 15

Европски секторски социјален дијалог
Сектори што (сè уште) не се опфатени
• правни, деловни, маркетинг, канцелариски услуги 

(7 м.)
• социјална работа (4.3 м.)
• работа во домаќинства, домашен персонал (2.4 м.)
• услуги во областа на информатичка и 

комуникациска технологија (2-2.5 м.)
• активности поврзани со финансиско брокерство и 

недвижнини (2 м.)
• наука, истражување и развој (1.4 м.)
• спортски и рекреативни активности (1.1 м.)
• собирање отпад (1 м.)
• водоснабдување (0.5 м.)
• вадење и производство на нафта (0.3 м.)
• печатење/графика (0.85 м.)

 Слајд 16

Европски секторски социјален дијалог

Комитет за 
социјален 

дијалог

Ком.

Да се одреди деловник за 
нивниот дијалог (цели, 
подготовка, претседателство…)
Да се одреди нивото и ритамот 
на нивниот дијалог (број и 
видови состаноци)
Да се одреди содржината на 
нивниот дијалог (агенда за 
состаноци)
Да се одреди исходот од нивниот 
дијалог (инструменти)

Социјални партнери
„Автономија и одговорност“
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Социјален дијалог
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синдикатот

Слајд 17

Европски секторски социјален дијалог

Комитет за 
социјален 
дијалог

Ком.

• Двигател (член 154 
советувања)
• Олеснувач (состаноци)
• Поддршка (техничка и
финансиска)

➨ проактивна и реактивна 
улога/улога на поддршка

Комисија

 Слајд 18

Европски секторски социјален дијалог

Поддршка од Европската комисија
• Неутрален претседавач или друга улога, доколку се 

бара
• Подготовка на состаноци, заедно со Европските 

секретаријати
• Надоместување на патни трошоци, престој, 

толкување 
• Записници, објавување резултати, (превод)
• Соработка со други значајни служби за ефективни 

информации и консултации
• Буџетска поддршка за социјален дијалог за сите 

проекти на социјалните партнери во врска со 
работната програма; преговори, градење на 
капацитетите на ниво на ЕУ (алтернативно, ЕСФ за 
национални активности)

• Организација на Форум за врски; промовирање и 
поддршка на меѓусекторски активности
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Додатоци: 

Слајд 19

Типологија на исходи од Европскиот 
социјален дијалог 

Договори со кои се
воспоставуваат 
минимални 
стандарди

Текстови насочени 
кон процеси

Заеднички мислења и
алатки: Размена на

информации

Рамковни договори

Автономни договори

Рамки за активности

Заеднички мислења

Упатства и кодекси на однесување

Насоченост кон политики

Декларации

Алатки

Извештаи за
имплементација

Последователни
извештаи

Ширење 
информации

 Слајд 20

Исходи од Европскиот социјален дијалог 
– во индустријата
Договори во индустријата спроведени со 

Директива
• Родителско отсуство – 1995/2009 г. (коригиран)
• Работа со скратено работно време – 1997 г.
• Работа на определен временски период – 1999

г.

„Автономни“ договори спроведени од 
социјалните партнери во индустријата 

• Работа од дома – 2002 г.
• Стрес поврзан со работа – 2004 г.
• Вознемирување и насилство на работа – 2007 г.
• Инклузивни пазари на трудот – 2010 г.
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синдикатот

Слајд 21

Исходи од Европскиот социјален дијалог:
на секторско ниво
Договори
• Железница – Договор за некои аспекти од организирање на работното време 

(Директива, 1998)
• Морски сообраќај – Европски договор за организирање на работното време 

на морепловците (Директива, 1998)
• Цивилно воздухопловство – Европски договор за организирање на работното 

време на мобилниот персонал во цивилното воздухопловство (Директива,
2000)

• Железница – Договор за некои аспекти од работните услови на мобилните 
работници назначени на меѓуоперативните прекугранични услуги (Директива,
2004)

• Железница – Договор за Европска лиценца за возачи кои извршуваат 
прекугранична меѓуоперативна услуга (автономен, 2004)

• Мултисекторски – Договор за здравствена заштита на работниците преку 
добро ракување и користење кристален кварц и производи што содржат 
кристален кварц (автономен, 2006)

• Морски транспорт – Договор за Конвенцијата на поморски труд од 2006 г.
(Директива, 2008)

• Железница – Заедничка декларација за примена на Договорот CER-ETF за 
Европска дозвола за возачи на локомотиви (автономен, 2009)

• Лични услуги – Европски договор за имплементација на Европски 
сертификати за фризерски занает (автономен, 2009)

• Болници – Рамковен договор за заштита од остри повреди во болниците и 
секторот за здравствена заштита (Директива, 2009)

 Слајд 22

Неодамнешни секторски договори на 
Европските социјални партнери 
• 3 договори кои Европските социјални партнери бараат/очекуваат 

да се спроведат преку законодавството на ЕУ:

– Европски договор за одредени аспекти од организирање на работното време 
за транспортот по внатрешни пловни патишта – потпишан на 15 февруари 
2012 г.

– Европски рамковен договор за здравје и безбедност при работа во секторот за 
фризерски занает – потпишан на 26 април 2012 г.

– Договор меѓу Европските социјални партнери во секторот рибарство за 
спроведување на Конвенцијата за работење во рибарството, 2007 (C188) на 
Меѓународната организација на трудот – потпишан на 21 мај 2012 г.

• 1 договор кој треба да се спроведе автономно од 
социјалните партнери на ЕУ и нивните национални 
партнери: 

– Минимални барања за стандардни договори со играчи во секторот за 
професионален фудбал – потпишан на 19 април 2012 г.
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Додатоци: 

Слајд 23

Исходи од Европскиот социјален дијалог:
на секторско ниво
Текстови насочени кон процеси
• EPSU- HOSPEEM кодекс за однесување и следење на Етичко 

прекугранично вработување и задржување во болничкиот сектор (2008)
• Повеќесекторски насоки за насилство и вознемирување на работно 

место од трета страна (2010)
• Образование – Заеднички насоки за трансрегионална соработка во 

Доживотното учење меѓу образовните засегнати страни (2011)
• Рамка на активности за родова еднаквост (аудиовизуелен сектор, 2011)

Заеднички мислења и алатки 
• Преструктурирање во индустријата за електрична енергија: Алатка за 

социјално одговорно преструктурирање со упатство за најдобри практики 
(2008)

• Хемиска индустрија – Заеднички научени лекции за преструктурирање, 
управување со промени, конкуренција и вработување (2008)

• Промовирање на социјалниот дијалог во индустријата за аудиовизуелни 
услуги. Заедничка декларација на Европските социјални партнери за 
аудиовизуелниот сектор (2010)

• Заедничка база на податоци за работни места во градежништвото
• Пасоши за квалификации и вештини во угостителскиот сектор 

 Слајд 24

Исходи од ЕСД (База на текстови за 
СД)

Results ESD: all
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Слајд 25

Исходи од ЕСД (База на текстови за СД)
Average number of texts/year per sector (1998-2011)
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 Слајд 26

Предизвици на Европскиот социјален 
дијалог
• Активната вклученост на сите национални 

социјални партнери 
– е значајна за обезбедување на процесот на Европски социјален 

дијалог:
• е легитимна
• остварува ефективни исходи и последователни активности на 

национално ниво 
– Европските социјални партнери имаат остварено напредок, но 

остануваат уште многу работи за остварување 

• Советувања и административен капацитет 
– Европските социјални партнери се вклучени во Европскиот 

процесот на донесување политики
– Потребен е капацитет за координација меѓу членовите и 

навремено доставување реакции
– Капацитетот зависи од капацитетот на нивните национални 

партнери
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Додатоци: 

Слајд 27

Предизвици на Европскиот социјален 
дијалог 
• Капацитет за преговарање договори на 

Европско ниво 
– Еден од условите за учество во комитетите за секторски дијалог
– Потенцијалот што се нуди од институционалната рамка за секторско 

договарање сè уште не се искористува целосно
– Комисијата обезбедува техничка и финансиска поддршка за 

преговорите, како и правен совет, доколку се побара 

• Капацитет за спроведување договори 
– Повеќето европски организации на секторски социјални 

партнери имаат ограничен капацитет да влијаат врз своите 
членови

– Последователните активности на национално ниво зависат 
од:

• Ефективната вклученост на националните секторски 
социјални партнери во дијалогот на ЕУ

• Интеракцијата меѓу европските механизми за социјален 
дијалог и националните системи за индустриски односи

• Репрезентативноста на социјалните партнери

 Слајд 28

Конкретни предизвици за „новите“ 
земји-членки 
• Структурни слабости на национално ниво 

– Историски причини (промена на општества; 
приватизација; структура на организациите на 
работодавачи; трипартитен социјален дијалог)

– Социјалниот партнер честопати нема „капацитет“ да 
учествува во градењето мерки 

• Конкретни секторски слабости на ниво на ЕУ 
– На пример, социјален дијалог на ниво на компанија 

• Потенцијал за приспособувања!
– На пример, индустриската политика на ЕУ сè повеќе го 

препознава секторското ниво – треба да се 
идентификуваат соодветните структури! 
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Социјален дијалог
Прирачник за обука 

на членовите на 
синдикатот

Слајд 29

Европски социјален дијалог: друга 
поддршка од Европската комисија 
Буџетски линии за поддршка на социјалниот дијалог и 

подобрување на експертизата 

• Буџетска ставка 04 03 03 01 – Индустриски односи и 
социјален дијалог 
– 16.500.000 ЕУР (2011)
– Цели

• Поддршка на Европскиот социјален дијалог на индустриско и на 
секторско ниво

• Подобрување на експертизата во областа на индустриските 
односи

– Активности 
• Грантови за проекти (80-85 годишно)
• Состаноци за социјален дијалог
• Студии, публикации
• Информации и соопштувања
• Конференции
• Заедничка работа со МОТ

 Слајд 30

Европски социјален дијалог: друга 
поддршка од Европската комисија 

Буџетски линии за поддршка на социјалниот дилајог и 
подобрување на експертизата

• Буџетска ставка 04 03 03 02 – Информации и мерки за 
обука за организациите на работниците 
– 17.000.000 ЕУР (2011)
– Грантови за проекти (20-25 годишно)
– Оперативни грантови ETUI, EZA

• Буџетска ставка 04 03 03 03 – Информации, советувања и 
учество на претставниците на претпријатија
– 7.500.000 ЕУР (2011)
– Грантови за проекти 
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Додатоци: 

Слајд 31

Европски социјален дијалог: друга 
поддршка од Европската комисија 

Европски социјален фонд 

• Поддржува иницијативи насочени кон зајакнување на 
административниот капацитет на организациите на социјалните 
партнери во земјите-членки (национални активности)

Инструмент за претпристапна помош (IPA)
• Им помага на потенцијалните кандидати и на земјите-кандидати 

во нивното барање да се приклучат кон ЕУ
• Релевантни компоненти:

– Поддршка при транзиција и градење институции
– Развој на човечки ресурси

 Слајд 32

Европскиот социјален дијалог на 
интернет 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
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Социјален дијалог
Прирачник за обука 

на членовите на 
синдикатот

Слајд 33

Европскиот социјален дијалог на 
интернет
База на податоци во текстови за социјален дијалог: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en

 Слајд 34

Ви благодарам на вниманието!
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Додатоци: 

ДОДАТОК 4: Споредба на пет стратегии за управување со конфликти

Слајд 1        Слајд 2

Стратегија на 
натпревар 
 наметливи и некооперативни 

 да се победи/изгуби и да се биде победник 

 насочена кон моќ: ги тера другите да го прифатат нивното 
решение 

 целите се поважни од односите 

 не им е грижа дали другите ги сакаат/прифаќаат

 победуваат со напаѓање, совладување, обземање и 
заплашување на другите

 може да значи: борба за сопствени права; бранење став 
што мислите дека е правилен или се обидувате да победите

Мала важност Голема важност

Стратегија на натпревар

Стратегија на компромис

Стратегија на спогодувањеСтратегија на избегнување конфликти

Стратегија на соработкаЦ
Е
Л
И

ОДНОСИ

Голема важност

Слајд 3        Слајд 4

Стратегија на 
соработка 
 наметливи и кооперативни 

 ги вреднуваат своите цели и односи

 на конфликтот гледаат како на проблем што 
треба да се реши 

 бараат решение за да ги остварат целите на 
двете страни 

 може да ги подобрат односите со намалување на 
тензијата 

 се обидуваат да работат со другите за да најдат 
задоволително решение за двете страни

Стратегија на 
компромис

 на средина помеѓу наметливост и кооперативност 

 бараат решение со кое и двете страни ќе добијат нешто 

 на средина меѓу стратегија на натпревар и спогодување – се 
откажуваат од повеќе отколку при соработка, но од помалку 
отколку при спогодување

 подготвени се да жртвуваат дел од своите цели и односи за 
да најдат заедничко решение

 подиректно се справува со проблеми, а не ги избегнува 

 може да подразбира поделба на разлики, размена на 
отстапки или барање брзо заедничко решение

Слајд 5        Слајд 6

Стратегија на 
спогодување 
 не се наметливи и се кооперативни 

 се запоставуваат своите грижи за да задоволат 
други 

 елемент на самопожртвуваност (сопствените цели 
не се од голема важност)

 сакаат да бидат прифатени и да им се допаѓаат на 
другите

 мислат дека конфликтите треба да се избегнуваат 
во полза на хармонија

 може да се покорат на друго лице кога не сакаат

Стратегија на 
избегнување конфликти
нема наметливост и се некооперативни 

не се стремат кон решавање на своите 
грижи или грижите на другите 

не се справуваат со конфликт: полесно е 
да се повлечат (физички и психолошки)
отколку да се соочат 

може да го избегнуваат проблемот, да го 
одложат за подоцна или да се повлечат

 веруваат дека е безнадежно да се решава 
конфликт и се чувствуваат беспомошно




