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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.





V

Содржина

Список кратенки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xII

Предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xIV

Вовед  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Цели и целна група на водичот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

А. Цел на овој водич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Б. За кого е наменет овој водич?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

В. Како може да се користи овој водич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ОДДЕЛ I

Дефиниции .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

А. Социјален дијалог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Б. Трипартизам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

В. Други значења на „трипартизмот“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Г. Трипартизам „плус“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Д. Бипартизам и колективно договарање. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ѓ. Карактеристичен случај:  
Јавниот сектор – владата како работодавач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

дел I



VI

Мандат и можни резултати од националниот 
трипартитен социјален дијалог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

А. Вовед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Б. Размена на информации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

В. Консултации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Г. Преговори кои водат до договор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1. Како се носат одлуките? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. Спроведување и следење на договорите  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. Да се согласиме дека не се согласуваме  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Предуслови за успешен национален  
трипартитен социјален дијалог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43

А. Демократска рамка и слобода на здружување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Б. Силни, независни и репрезентативни социјални партнери  . . . . . . . . . 47

В. Политичка волја и заложба за вклучување во социјален дијалог. . . . . 49

Г. Соодветна институционална поддршка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Придобивки од националниот трипартитен 
социјален дијалог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57

А. Демократија, пристојна работа и национален развој. . . . . . . . . . . . . . . 59

Б. Легитимност и сопственост над јавните политики . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

В. Квалитет на формулацијата и спроведувањето  
на јавните политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Г. Спречување конфликт и социјален мир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Д. Посебни придобивки за работниците и работодавачите . . . . . . . . . . . 65

дел III

дел IV

дел II



VII

Можни забелешки за националниот  
трипартитен социјален дијалог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71

А. Губење на слободата на дејствување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Б. Ослабување на улогата на парламентот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

В. Создавање внатрешни тензии во владата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Г. Обемен и долготраен процес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Д. Пад на репрезентативноста на организациите на  
работниците и работодавачите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Прашања за трипартитниот дијалог и  
процесот на планирање на работата .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79

А. Список теми на трипартитниот социјален дијалог . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

1. Можни прашања за трипартитна дискусија на национално ниво. . . . . . . . . 83
2. Прашања од регионална или секторска природа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Б. Формулирање на агендата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

В. Циклусот на социјалниот дијалог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Учесници во националниот  
трипартитен дијалог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95

А. Владата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

1. Основни одговорности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2. Кое министерство треба да ја застапува владата?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Б. Организации на работници и работодавачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

1. Критериуми за репрезентативност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2. Легитимитет и „еднакво рамниште“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

В. Други експерти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Г. Кој треба да ги застапува нивните организации?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Д. Промовирање родова рамнотежа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

дел V

дел VI

дел VII



VIII

Ѓ. Анекс: Организации на работници и работодавачи . . . . . . . . . . . . . . . 112

1. Структури на организациите на работниците  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2. Структури на организациите на работодавачите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Правна и институционална рамка за  
трипартитен социјален дијалог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119

А. Основачки инструменти на трипартитните институции . . . . . . . . . . . 120

1. Национален устав и законодавство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2. Владина регулатива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3. Договор меѓу страните. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Б. Мисии и мандат на трипартитните институции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

1. Клучни надлежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2. Тело со општа надлежност или специјализирана институција? . . . . . . . . . 124

В. Односите со владата  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Г. Елементи на структурата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

1. Групи конституенти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2. Претседател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
3. Извршно тело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
4. Конференција, генерално собрание или Пленарно тело . . . . . . . . . . . . . . 140
5. Специјализирани комори или комисии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6. Секретаријат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Д. Редовност на состаноците . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Ѓ. Финансирање на трипартизмот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Е. Големина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Ж. Комуникација и доверливост. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

1. Комуникација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2. Доверливост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

дел VIII



IX

дел IX
Меѓународни стандарди на трудот и  
социјалниот дијалог  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .151

A. Промоција на трипартитните консултации во  
главните инструменти на МОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Б. Конвенција за трипартитни консултации од 1976 година (бр. 144) 
(Меѓународни стандарди на трудот) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

1. Вовед во Конвенцијата бр. 144 на МОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
2. Како се спроведува трипартитната консултација? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
3. Какви постапки за консултации се потребни? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Како може да помогне Меѓународната  
канцеларија на трудот  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .163

A. МОТ, трипартизмот и социјалниот дијалог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Б. Техничка поддршка, градење капацитет и активности за обука . . . . . 165

В. Техничка поддршка во врска со Конвенцијата бр. 144 на МОТ . . . . . . 169

Анекс – Трипартитен социјален дијалог  
на регионално ниво  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .177

А. Поднационално ниво (провинциско, државно, локално ниво). . . . . . 178

1. Полска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
2. Перу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
3. Индија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Б. Меѓународно ниво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

1. Европската унија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2. Јужна Америка и Карибите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
3. Африка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
4. Други региони: Трипартизмот како нова тенденција . . . . . . . . . . . . . . . . 190

дел X

аНеКс



X

ОДДЕЛ II

Улогата на социјалниот дијалог во време  
на економска криза .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .195

1. Инструменти на МОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
2. Научени лекции од минатите искуства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
3. Политички опции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Социјалниот дијалог и политичката транзиција  .  .203

1. Дефинирање на „транзицијата“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
2. Градење на трипартизмот во Централна и Источна Европа. . . . . . . . . . . . 204
3. Јужна Америка: Социјалниот дијалог и историската улога  

на социјалните партнери во транзицијата кон демократија  
(крајот на 1980-тите и 1990-тите години) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

4. Африка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
5. Арапски земји . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Социјалниот дијалог и политиките  
за вработување  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .209

Социјалниот дијалог и платите  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .217

1. Трипартитно дефинирање на минималната плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
2. Трипартитни насоки и препораки за платите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Социјалниот дијалог и социјалната заштита  .  .  .  .  .225

1. Инструменти на МОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
2. Трипартитно управување со социјалната заштита . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
3. Социјалниот дијалог и реформите во социјалната заштита . . . . . . . . . . . . 230

дел V

дел IV

дел II

дел III

дел I



XI

Социјален дијалог и неформалната економија  .  .  .  .233

Социјалниот дијалог и родовата еднаквост  .  .  .  .  .  .239

1. Учество на жените во структурите на МОТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
2. Како понатаму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Социјалниот дијалог и основните  
права при работа .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .245

Социјалниот дијалог и преминот во 
 „зелена“ економија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .253

Социјалниот дијалог и трудовото право .  .  .  .  .  .  .  .  .259

АНЕКС

Создавање трипартитна институција:  
Предлог-деловник .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .273

 Конвенција за трипартитни консултации  
од  1976 година (бр . 144)  
(Меѓународни стандарди на трудот)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .278

дел VI

дел VII

дел VIII

дел IX

дел X

аНеКс I

аНеКс II



XII

Список кратенки

ACTRAV Биро на МОТ за активности на работниците

ACT/EMP Биро на МОТ за активности на работодавачите

AICESIS Меѓународно здружение на економско-социјални совети и 
слични институции

ASEAN Здружение на југоисточни азиски народи

CEACR Комисија на експерти за примената на конвенциите и препораките

ЦИЕ Централна и Источна Европа

CEMAC Централноафриканска економско-монетарна заедница

КНД Комонвелт на независни држави

НППР Национална програма за пристојна работа

ECOSOC Економско-социјален совет на Обединетите нации

ECOWAS Економска заедница на западноафрикански држави

ЕЕСС Европски економско-социјален комитет

ОР Организации на работодавачи

ЕСС Економско-социјален совет

ЕСКЗА Економско-социјална комисија за Западна Азија

ЕУ Европска унија

ОППР Основни принципи и права на работното место

ГПР Глобален пакт за работни места

ГФС Глобални федерации на синдикати

МКТ Меѓународна конференција на трудот

МСТ Меѓународни стандарди на трудот

ММФ Меѓународен монетарен фонд

МОР Меѓународна организација на работодавачи

IPEC Меѓународна програма за елиминација на детскиот труд



XIII

МКС Меѓународна конфедерација на синдикати

ЛГБТ Лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци и трансродови

МРЦ Миленумски развојни цели

СИСА Среден Исток и Северна Африка

MERCOSUR Заеднички пазар на југот

НАП Национален акциски план

НПВ Национална политика за вработување

НТСД Национален трипартитен социјален дијалог

ЈАЗР Јужноафриканска заедница за развој

ПКВ Постојан комитет за вработување (ЕУ)

МСП Мало и средно претпријатие

ВОП Временски ограничена програма

UEMOA Западноафрикански економско-монетарен сојуз



XIV

Предговор

Социјалниот дијалог и трипартитната соработка меѓу власта и социјалните партнери 
сè повеќе го привлекува вниманието на земјите-членки на МОТ, како и вниманието 
на оние директно вклучени во индустриските односи и експертите по политичка 
економија. Во контекст на постојаната економска криза и кризата на работните 
места, како и забрзувањето на промените и реформите, тие се гледаат како алатки 
за стабилно управување на пазарот на трудот и како ефективни инструменти за 
промовирање на закрепнување од кризата и овозможување приспособување на 
промените.

Низ годините се забележува сè поголема потреба на конституентите за техничка 
поддршка од МОТ во воспоставувањето или јакнењето на механизмите за 
трипартитен социјален дијалог на политичко ниво. За Програмата на МОТ и Буџетот 
за двегодишниот период од 2012 до 2013 година, голем број од земјите го дефинираа 
„јакнењето на трипартизмот и социјалниот дијалог“ како приоритет и се обратија до 
МОТ за насоки и поддршка. Овој Водич е дел од напорите на МОТ да одговори на 
тоа барање од земјите-членки, а со тоа и да ги зајакне институциите и механизмите 
на социјалниот дијалог согласно меѓународните стандарди на трудот и добрата 
компаративна практика.

Во зависност од традицијата во секоја земја, националниот трипартитен социјален 
дијалог има различни форми, како што се економско-социјалните совети, трудовите 
советодавни совети и слични институции за соработка на ниво на политики. И 
покрај големиот број институции за социјален дијалог, често, нивниот јавен профил 
е мал. Многу од нив се слаби и играат само маргинална улога при креирањето 
политики. Нивниот мандат и надлежностите често се несоодветно дефинирани и 
немаат доволно средства за да функционираат. Овој Водич има цел да даде насока 
за конституентите за решавање на овие тешкотии.

Водичот е производ на Единицата за социјален дијалог и трипартизам (ДИЈАЛОГ) на 
Одделението за управување и трипартизам (УПРАВУВАЊЕ), и е резултат од тимската 
работа во рамките на МОТ.

Сакаме да му се заблагодариме на Стирлинг Смит за подготовката на првата верзија 
на овој Водич. Исто така, би сакале да им се заблагодариме на Јусеф Гелаб и на 
Валери Ван Готем, кои го координираа проектот со помош на Ненси Варела, Сара 
Дојл и Пол Миделкоп.
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Повеќе колеги од МОТ дадоа свој осврт и насоки во различните фази на изработката 
на овој водич, особено од Бирото за активности на работниците (ACTRAV) и 
од Бирото за активности на работодавачите (ACT/EMP), Итало Кардона (Тим 
за пристојна работа/Национална канцеларија – Лима); Адолфо Сиудад (Тим за 
пристојна работа/Национална канцеларија – Сан Хозе); Карен Кертиз (СТАНДАРДИ); 
Минава Ебисуи (УПРАВУВАЊЕ); Нејтан Елкин (СТАНДАРДИ); Камран Фанизаде 
(УПРАВУВАЊЕ); Клер Харасти (ВРАБОТУВАЊЕ); Сузан Хејтер (КВАЛИТЕТ НА РАБОТА); 
Џејн Хоџис (КВАЛИТЕТ НА РАБОТАТА); Јорге Илингворт (Регионална канцеларија 
– Јужна Америка и Кариби); Мелани Џинрој (УПРАВУВАЊЕ); Лимпо Мандоро (Тим 
за пристојна работа/Национална канцеларија – Преторија); Кристина Михеш (Тим 
за пристојна работа/Национална канцеларија – Будимпешта); Анџелика Милер 
(УПРАВУВАЊЕ); Константинос Пападакис (УПРАВУВАЊЕ); Рејнер Притцер (Тим за 
пристојна работа/Национална канцеларија – Порт оф Спејн); Алваро Рамирез 
(Тим за пристојна работа/Национална канцеларија – Сан Хозе); Џон Ричот (Тим 
за пристојна работа Банкок); Џулс Они (Тим за пристојна работа/Национална 
канцеларија –Дакар); Сајмон Стејн (УПРАВУВАЊЕ); Мануела Томеј (КВАЛИТЕТ НА 
РАБОТА) и; Хумберто Виласмил (УПРАВУВАЊЕ).

Благодарни сме им на членовите на Управното тело на МОТ за нивниот придонес, 
имено, на г. Гилс де Робјен (Претседавач со Управното тело на МОТ); г-ѓа Еулогија 
Фамилија (Групата за работниците); г-ѓа Лоес ван Ембден Андрес (Групата за 
работодавачи); и г. Хамаду Сидо (Групата за владите).

Понатаму, им се заблагодаруваме на Ана Саливан, Јука Окумура и Рита Натола 
(УПРАВУВАЊЕ) и Фабиен Стасен за нивната поддршка во подготовката на водичот 
за објавување. Исто така, сакаме да му се заблагодариме на Кристијан Велц 
од Европската фондација за подобрување на животните и работните услови 
(ЕУРОФОНД) за неговиот придонес во нацрт-верзијата на водичот.

Понатаму, Водичот го искористи придонесот и поддршката на Меѓународниот 
центар за обука на МОТ (МЦО-МОТ) во Торино, особено на Бенте Соренсен, 
Фернандо Фонсека и Силвејн Бафи, кои дадоа свои коментари за нацрт-верзијата на 
водичот и за организацијата на работилниците за валидација, преводот и дизајнот 
на публикацијата. Исто така, ја искористи финансиската поддршка од Тимот за 
пристојна работа/Национална канцеларија – Будимпешта за печатењето.

Водичот беше разгледан и потврден во две работилници што се одржаа во 
Меѓународниот центар за обука на МОТ (МЦО-МОТ) во Торино. Првата работилница 
се одржа во ноември 2010 година, на која нацрт-водичот го ревидираше Гагик 
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Макаријан, претставник на работодавачите од Ерменија, Тулсирај Бенидин, 
претставник на синдикатите од Маурициус; Валентин Мокану, владин претставник 
од Романија. Во декември 2011 година беше разгледана втората верзија од водичот 
од страна на трипартитните делегации од Албанија, Босна и Херцеговина, Република 
Молдавија, Црна Гора, Србија, Поранешната Југословенска Република Македонија 
и Косово –УНМИК во работилницата со наслов Јакнење на институциите на 
трипартитниот социјален дијалог во Западен Балкан и Молдавија.

Конечната верзија на Водичот беше претставена во октомври 2013 и ноември 2013, 
на две работилници за градење и јакнење на трипартитните институции, каде што 
учествуваа трипартитните делегации од земјите од северна и супсахарска Африка и 
источна Европа и Кавказ/Централна Азија.

Муса УМАРУ

Директор

Одделение за управување и трипартизам

Меѓународна канцеларија на трудот

Женева

септември, 2013 година
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Вовед

МОТ се основа на принципот на трипартизам – дијалог и соработка меѓу владата, 
работодавачите и работниците – при формулирањето и спроведувањето на 
стандардите на трудот. Во оваа насока, МОТ ја промовира трипартитната соработка 
на национално ниво во создавањето и спроведувањето национална, социјална 
и трудова политика. Постојат посебни Конвенции и Препораки на МОТ што 
промовираат трипартитна консултација; особено, предвидуваат рамка за ефективен 
национален трипартитен социјален дијалог на национално ниво.

Националниот трипартитен социјален дијалог ја вклучува владата, работниците 
и работодавачите во дискусија на јавните политики, закони и други одлуки што 
влијаат врз социјалните партнери. Трипартитните консултации може да осигурат 
поголема соработка меѓу трипартитните партнери и градење консензус за 
релевантните национални политики. Социјалниот дијалог е клучен инструмент во 
промовирањето и постигнувањето пристојна работа, инклузивен развој и социјална 
кохезија, и охрабрува добро управување.

Трипартитниот социјален дијалог игра важна улога во областите како што е 
управувањето со социјалната заштита, промовирањето на меѓународните стандарди 
на трудот, нестандардните форми на вработување, родова еднаквост и постепено 
транзитирање кон еколошки економии. Покрај овие прашања, процесите на 
социјалниот дијалог овозможуваат непречени политички и економски транзиции 
и ги ублажуваат влијанијата на кризите. Во овој Водич подетално ќе се разгледа 
улогата на социјалниот дијалог во овие прашања. 

Водичот ќе ú помогне на Канцеларијата да одговори на потребите на конституентите 
во Заклучоците во врска со постојаната дискусија за социјалниот дијалог, усвоени во 
2013 година на Меѓународната конференција на трудот. Конституентите побараа од 
Канцеларијата промоција на социјалниот дијалог и улогата на социјалните партнери 
во изработката, управувањето и спроведувањето на економските политики и 
политиките за вработување и социјална заштита на национално ниво.

Дополнително, конституентите побараа од Канцеларијата подобри политички 
совети основани на докази, со цел градење на институциите за социјален дијалог 
во одредени земји и подобрување на нивната ефективност во други. Водичот за 
националниот трипартитен социјален дијалог беше подготвен како одговор на 
овие барања и во согласност со стратешката цел на МОТ за социјален дијалог. 
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Тој е глобална алатка за воспоставување и јакнење на трипартитните механизми 
и институции. На крајот, посилни институции на социјален дијалог ќе го подобрат 
капацитетот на трипартитните конституенти да се вклучат во ефективен дијалог и 
преговори на сите нивоа во донесувањето политики. 
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Цели и целна група на водичот 

Меѓународната организација на трудот (МОТ) постои во служба на трипартитните 
конституенти: Владата, организациите на работодавачите и организациите 
на работниците. Организацијата е посветена на промовирање на социјалната 
правда и меѓународно признаените човекови и работнички права, со основна 
мисија дека трудовиот мир е клучен за просперитет. МОТ не се потпира само на 
социјалниот трипартитен дијалог во своите секојдневни активности. Обврската на 
Организацијата за промовирање на трипартизмот и социјалниот дијалог во земјите-
членки произлегува од нејзиниот Устав и од Декларацијата за целите и мандатот на 
Меѓународната организација на трудот („Декларацијата од Филаделфија“ усвоена 
од Меѓународниот комитет на трудот во 1944 година) која е дел од него.

Конституентите побараа од МОТ поддршка за воспоставување рамка во која земјите-
членки ќе можат да го промовираат социјалниот дијалог на национално ниво. И, се 
разбира, целокупната слика е мешана. Во моментот, во некои земји не постои рамка 
за национален трипартитен социјален дијалог. Во други, пак, има воспоставени 
структури и постапки, меѓутоа, тие треба да се ревидираат и да се зајакнат. И во 
двата случаи, потребна е соодветна рамка за националниот трипартитен социјален 
дијалог, со цел да се вклучат конституентите во консултации и преговори за 
економските и социјални прашања. Како што е опишано во детали во овој Водич, 
потенцијалните придобивки од националниот трипартитен социјален дијалог 
се значајни, посебно од аспект на демократизацијата на донесувањето одлуки, 
социјалниот мир и стабилност и спречувањето конфликти.
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А. Цел на овој водич

Водичот е одговор на барањата од конституентите на МОТ. Тој е наменет да им понуди 
опсег на опции при воспоставувањето механизам за национален трипартитен 
социјален дијалог (НТСД) или при јакнење на постојниот систем. Меѓутоа, Водичот 
не е наменет да биде нормативен документ. Тој се повикува на одредбите од 
меѓународните стандарди на трудот и од научените лекции и искуството на МОТ низ 
годините во промоцијата на социјалниот дијалог и давање совети за политиките, 
градење капацитети и практично насочување за трипартитните конституенти од 
сите региони во светот.

Социјалниот дијалог е приоритетно прашање за многу земји-членки на МОТ. Секоја 
година, Меѓународната канцеларија на трудот добива низа барања од земји-членки 
кои бараат совет за јакнење на институциите и механизмите на социјалниот дијалог 
според меѓународните стандарди на трудот и меѓународните добри практики, со 
цел создавање ефективна рамка за НТСД.

Прашања што се разгледуваат во Водичот

Водичот се обидува да даде одговор на прашањата што често се поставуваат на МОТ, 
како што се:

1. Зошто се потребни институции за трипартитен социјален дијалог на национално 
ниво?

2. Кои се предусловите за создавање вистински НТСД?

3. Онаму каде што веќе постои, како може да се регулираат активностите на овие 
институции? Кои се предностите и недостатоците на различните опции?

4. Каков би бил мандатот на овие институции?

5. Каков треба да биде нивниот состав и нивната големина?

6. Дали треба да бидат независни од власта или да бидат дел од владината 
структура? Кои се можностите за нивно финансирање?

7. Кој треба да учествува во трипартитниот социјален дијалог на национално ниво?
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Б. За кого е наменет овој водич?

Повеќето земји-членки на МОТ сметаат дека консултациите и соработката меѓу 
јавните тела и социјалните партнери, во една или во друга форма, се сметаат 
за пожелни, па дури и клучни. Уште повеќе, социјалниот дијалог се гледа како 
стабилна и веродостојна алтернатива за државниот унилатеризам, од една страна, 
и либералните (laissez-faire) политики од другата.

Во некои земји, практиката на консултации и соработка има долга традиција; во 
други, таа е во развој или е на самиот почеток. Во некои места има закана по НТСД 
или се забележува опаѓање.

Овој водич е наменет за оние кои се нови во социјалниот дијалог и за оние кои се 
вклучени во воспоставувањето национални совети и други трипартитни механизми 
и сакаат да го ревидираат своето работење и да го зголемат влијанието врз 
креирањето политики.

8. Кои прашања треба да бидат разгледувани од страна на овие институции? 

9. Каков процес на донесување одлуки треба да се следи?

10. Дали овие институции треба да работат тајно или јавно? 

11. Како да се организира нивната работа и која логистика за поддршка е потребна?

12. Кои се релевантните стандарди на МОТ во оваа област и што предвидуваат?

13. Како да се зајакне капацитетот на постојните институции?
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Потенцијални корисници на водичот

 � Трипартитните конституенти: Членови/вработени во организациите на работниците 
и организациите на работодавачите и вработените во јавните тела (особено, 
министерствата за труд и вработување);

 � Членовите и вработените во постојните трипартитните тела и другите институции 
на социјалниот дијалог;

 � Членовите и вработените во институциите и организациите што се вклучени 
во промоцијата на социјалниот дијалог (вклучувајќи ги академската заедница, 
истражувачките институции, невладините организации);

 � Заинтересирани страни во регионалните и подрегионалните групации (на пример, 
Економската заедница на Западноафрикански земји (ECOWAS), MERCOSUR, 
Јужноафриканската заедница за развој (SADC);

 � Членови на Меѓународното здружение на економско-социјални совети и слични 
институции (AICESIS);

 � Пратеници, лидери во заедницата, граѓанскиот сектор и други заинтересирани 
страни во општеството (на пример, развојни банки, меѓународни финансиски 
институции);

 � Вработени во МОТ.

Фокусот на овој водич е трипартитниот социјален дијалог на национално ниво. 
Тој не се занимава со другите нивоа на социјалниот дијалог или со колективното 
договарање, кои се опфатени со други прирачници, вклучувајќи го Прирачникот 
„Како да се промовира колективното договарање: Прирачник за практичари“ (кој 
треба да се објави).

И покрај тоа, на крајот од Првиот дел од водичот (види Анекс), прашањето за 
трипартитниот социјален дијалог на регионално ниво кратко се разгледува 
поради неговата поврзаност со дискусиите на национално ниво и поради тоа што 
многу влади делегираат прашања од социо-економската и трудовата област на 
регионалните и провинциските влади.
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В. Како може да се користи овој водич 

Водичот може да се користи за воспоставување или ревизија на рамка за НТСД. 
Дискусијата може да ја иницира или владата или социјалните партнери. Водичот е 
направен на начин да се чита во целост или да се изберат темите што се потребни за 
градење капацитет. Водичот е поделен во два дела, кои се состојат од поглавја што 
може независно да се разгледуваат.

Оддел I се однесува на процесот и институционалната рамка за НТСД. Оддел II се 
фокусира на клучни тематски прашања што може да се дискутираат на трипартитна 
основа. Целта на ОддДел II не е темелно да ги разгледува сите прашања, туку да даде 
целокупна слика за клучните точки на секоја од темите. Во текстуалните полиња 
дадени се примери за земјите и упатувања и врски (линкови) за дополнителни 
информации и насоки.

Слично како и кај секој сложен процес, социјалниот дијалог може да биде во 
различни форми. Не постои структура или готов процес што одговара за сите и, 
како таков, може да се преслика од една земја во друга. Затоа, за развој на рамка за 
НТСД во согласност со националниот контекст и потреби клучно е да се обезбеди 
локална сопственост над процесот.

Овој водич има цел да им помогне на конституентите да развијат сопствен пат кон 
промоција на ефективен трипартитен социјален дијалог на национално ниво.
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А. Социјален дијалог
Не постои универзално прифатена дефиниција за социјалниот дијалог. Социјалниот 
дијалог може да се одвива на различно ниво и во различна форма, зависно од 
националниот контекст.

Според широката работна дефиниција на МОТ, која одразува широк опсег на 
процеси и практики што се среќаваат ширум светот, социјалниот дијалог ги 
вклучува сите типови преговори, консултации или споделување информации 
меѓу претставниците на владите, работодавачите и работниците, или меѓу оние 
претставници на работодавачите и работниците кои имаат заеднички интерес 
поврзан со економско-социјалната политика.

Социјалниот дијалог истовремено е алатка за постигнување на социо-економските 
цели и цел сама по себе, бидејќи им овозможува на луѓето да имаат глас и улога 
во своите општества и на работните места. Тој може да биде бипартитен, помеѓу 
работниците и работодавачите (според МОТ наречени „социјални партнери“) или 
трипартитен, кој ја вклучува и владата.

Социјалниот дијалог може да го подобри креирањето политички мерки; може да 
придонесе кон нивно ефективно спроведување и може да го подобри квалитетот 
на резултатите.
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ДЕЛ I

Б. Трипартизам
Трипартизмот е една од основните форми на социјалниот дијалог. Тој е основниот 
принцип и основна вредност на МОТ која е во средиштето на работата на 
Организацијата. 

Трипартизмот може да се дефинира како „интеракција меѓу владата, работодавачите 
и работниците (преку нивните претставници како еднакви и независни партнери, во 
насока на изнајдување решенија за прашањата од заеднички интерес) (Речник на МОТ).

Со други зборови, трипартизмот се однесува на вклучувањето на организациите 
на работодавачи и работници заедно со владата, на еднакво рамниште, при 
донесувањето одлуки. 

Ова не значи дека организациите на работодавачите и работниците и владата треба 
систематски да имаат еднаков број претставници, туку дека треба да се посвети исто 
внимание за ставовите на секоја од страните. Исто така, не значи дека трите страни 
имаат исти одговорности. Секоја страна има јасна улога и јасна функција што треба 
да ги исполни.

Организации
на работници

Организации на
работодавачи

Политики

Влада
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Трипартизам – Трите клуча на МОТ

Со создавањето на МОТ во 1919 година, 
се отвори вратата за трипартитна 
соработка меѓу владите, работниците 
и работодавачите за подобрување на 
законите и стандардите на глобално ниво. 
„Архитектите“ направија три клуча за оваа 
врата со три брави на новата канцеларија 
на МОТ во Женева. Од тој момент, трите 
клуча станаа симбол на организацијата.

Извор: МОТ. 2003. „Трипартизам во 21 век: Градење врз 
темелите“. (“Tripartism in the 21st century: Building on 
bedrock”)

Сингапур – Трипартизам: „Клучна конкурентна предност“

Трипартизмот е клучна конкурентна предност за Сингапур, нагласувајќи ја неговата 
економска конкурентност, хармоничните односи меѓу управувачката структура и 
работната сила и целосен напредок на нацијата.

Извор: Форум за трипартизам во Сингапур: http://www.tripartism.sg/.

Филипини – Трипартизам: „Државна политика“

Дел 275 од Законот за работни односи на Филипини од 1974 година (пречистен во 2011 
г.) го предвидува следново:

1. „Трипартизмот во работните односи се прогласува за Државна политика. Во овој 
контекст, работниците и работодавачите, колку што е можно, ќе бидат застапувани 
во телата на власта кои се носители на одлуки и политики.

2. Секретарот за труд и вработување или негов овластен претставник може, 
повремено, да свика национална, регионална или секторска трипартитна 
конференција на претставниците на владата, работниците и работодавачите за 
разгледување и донесување доброволни кодекси принципи со цел промовирање 
на индустрискиот мир врз основа на социјална правда или за усогласување на 
трудовите односи со воспоставените приоритети во економско-социјалниот 
развој. (…).“
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ДЕЛ I

В. Други значења на „трипартизмот“
Според МОТ, трипартизмот целосно ја вклучува владата, како еден од тројцата 
партнери во консултациите/преговорите. Затоа, во овој контекст, трипартизмот не 
би требало да се меша со друга форма на дијалог меѓу тројцата партнери, кој често 
се нарекува „граѓански дијалог“.

Граѓанскиот дијалог вклучува претставници од организациите на работници и 
работодавачи, со определени граѓански и заинтересирани групи (т.е. не со владата). 
Ваквиот модел постои во многу земји на национално ниво. Најцелосно е застапен во 
Европскиот економско-социјален комитет (ЕЕСК), консултативно тело на Европската 
унија (ЕУ). ЕЕСК го сочинуваат три членки:

 � работодавачи

 � работници

 � „различни интереси“ (како што се здруженија кои застапуваат прашања 
поврзани со семејството, еднаквоста меѓу мажите и жените, малцинствата 
и ранливите групи, лица со посебни потреби, организации на земјоделци, мали 
дејности, занаетчискиот сектор, организации на потрошувачи и организации 
за заштита на животната средина)

Во овој водич, терминот трипартизам се користи единствено како што е дефиниран 
од страна на МОТ.

Г. Трипартизам „плус“
Како што веќе беше кажано, трите традиционални, клучни актери на НТСД се 
социјалните партнери и владата, имајќи предвид дека корените на социјалниот 
дијалог се во прашањата поврзани со „светот на работењето“. 

Сепак, терминот „трипартизам ’плус‘“ станува сè попопуларен во ситуации каде што 
традиционалните трипартитни партнери одлучуваат да отворат дијалог и да вклучат 
други групи од граѓанскиот сектор, да добијат поширока слика и консензус за 
прашања надвор од сферата на трудот (како што е заштитата на животната средина 
или потребите на специфични или ранливи групи). Резолуцијата на МОТ од 2002 
година, во врска со трипартизмот и социјалниот дијалог, го препознава потенцијалот 
од соработката со граѓанското општество:
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Нагласувајќи дека социјалните партнери се отворени за дијалог и дека работат со 
НВО што ги делат истите вредности и цели и истото го прават на конструктивен 
начин; препознавајќи го потенцијалот за Меѓународната канцеларија на трудот 
да соработува со граѓанското општество по соодветни консултации со 
трипартитните конституенти (...).

Понатаму, дел од инструментите на МОТ бараат вклучување на специфични групи од 
граѓанскиот сектор надвор од социјалните партнери. На пример, таков е случајот со 
Конвенцијата за професионална рехабилитација и вработување (за лица со посебни 
потреби) од 1983 година (бр. 159) и Препораката во врска со ХИВ и СИДА од 2010 
година (бр. 200).

Во секој случај, организациите на работодавачите и работниците се разликуваат од 
другите групи во граѓанското општество по тоа што тие ги застапуваат играчите во 
„реалната економија“ и својот легитимитет го стекнуваат од своето членство. 

Заради тоа, јасно е дека, во секој случај, целта на вклучувањето други „групи на 
застапување“ е јакнење на трипартизмот, а не негово слабеење или расчленување.

Извештај на генералниот директор на Меѓународната 
конференција на трудот, 2013 г.

(...) со гаранциите од подобрените процеси на трипартитното управување во 
МОТ, треба да може, соодветно, да се вклучат нетрипартитни конституенти 
во работата на Организацијата, врз основа на јасно покажаната предност и 
добро дефинираните улоги. Тие можат и би биле додадена вредност од аспект на 
експертиза и знаење и нема причина зошто тоа да не се дозволи или да се лиши 
од нивниот придонес. (...) Имајќи го предвид ова, обврската на МОТ за градење 
капацитет е единствено насочена кон трипартитните конституенти на 
Организацијата.

Извор: МОТ. 2013. Кон стогодишнината на МОТ: Реалност, обнова и трипартитна заложба, став 98 и 99. 
(Towards the ILO centenary: Realities, renewal and tripartite commitment)
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Д. Бипартизам и колективно договарање
Бипартитниот социјален дијалог се случува кога две страни – еден или повеќе 
работодавачи и/или една или повеќе организации на работодавачи и една или 
повеќе организации на работници – разменуваат информации, се консултираат 
една со друга или преговараат, без интервенција на владата. На пример, тоа може 
да е за платите, работните услови или здравјето и безбедноста на работното место, 
меѓутоа, исто така, може да се однесува на пошироки политички прашања.

Иако владата не е партнер во бипартитниот процес, таа може да даде поддршка 
за социјалните партнери во нивните бипартитни преговори. Владата, исто 
така, може да понуди услуги за помирување и медијација во случај на спор меѓу 
социјалните партнери. Типот и степенот на владиното вклучување во бипартитниот 
процес го определува воспоставениот систем на односи во индустријата. Поради 
ваквиот придонес, понекогаш е тешко прецизно да се дефинира границата меѓу 
трипартитниот и бипартитниот социјален дијалог.

Колективното договарање е посебна форма бипартитен социјален дијалог. 
Конвенцијата на МОТ за колективно договарање од 1981 година (бр. 154) го 
дефинира колективното договарање како:

сите преговори кои се случуваат меѓу работодавач, група работодавачи или 
една или повеќе организации на работодавачи од една страна и една или повеќе 
организации на работници од друга, за една или повеќе од следниве цели:

1. Определување на работните услови и условите на вработување

2.  Регулирање на односите меѓу работодавачите и работниците 

3. Регулирање на односите меѓу работодавачите или нивните организации и 
организацијата или организациите на работниците

Колективното договарање може да помогне за создавање култура на дијалог меѓу 
синдикатите и работодавачите и/или нивните организации. Културата на дијалог 
меѓу социјалните партнери во врска со условите на вработување и работните односи 
може да ги постави темелите за трипартитниот социјален дијалог на национално 
ниво. 



I

НациОНаЛЕН трипартитЕН сОцијаЛЕН ДијаЛОг - ОДДЕЛ 1

18

Белгија – Владата помага на бипартитниот социјален дијалог

Во Белгија, автономијата на социјалните партнери и бипартитната соработка го 
карактеризираат моделот на социјалниот дијалог на национално (меѓупрофесионално), 
секторско ниво и ниво на претпријатие. Работните односи во поголемиот дел се предмет 
на колективни договори, иако и владата игра одредена улога. Бипартитниот социјален 
дијалог во Белгија го поддржуваат јавните тела, особено преку следниве мерки:

 y Конзистентна регулаторна рамка: За Правната рамка и воспоставувањето тела 
за социјален дијалог се одлучува по консултација и договор со репрезентативните 
организации на работниците и работодавачите.

 y Слобода за договарање и право на иницијатива: На секое ниво, социјалните 
партнери се слободни да започнат преговори, а социјалното законодавство 
овозможува дефинирање или усогласување на мерките за спроведување преку 
колективни договори.

 y Промоција и поддршка – примери: Владата го овозможува меѓупрофесионалниот 
и секторски социјален дијалог; достапен е независен систем на доброволно 
социјално помирување; повеќе од 90% од меѓусекторските колективни договори 
се задолжителни (а тоа укажува дека нивното прекршување претставува казнен 
престап); и секторската соработка е логистички поддржана (вклучително работата 
на секретаријатот, салите за состаноци, итн.).

 y Следење: Администрацијата ги следи и ги анализира резултатите од интензивниот 
секторски социјален дијалог (над 1.000 конвенции годишно) и поднесува извештај до 
социјалните партнери од различните сектори кои се застапуваат во Националниот 
совет на трудот и Централниот економски совет.

Извор: Белгиска Сојузно-јавна служба за вработување, трудов и социјален дијалог: http://www.emploi.belgique.be.

Со други зборови, трипартизмот се гради на стабилни и ефективни индустриски 
односи, а двата процеси може да се гледаат како двете страни од истата паричка – 
едната ја јакне другата. Бипартитните дискусии може да влијаат врз трипартизмот, 
и обратно.
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Ѓ. Карактеристичен случај: 
 Јавниот сектор – владата како работодавач
Една специфична ситуација е кога владата е вклучена во социјалниот дијалог во 
својство на работодавач. Ваков е случајот со јавниот сектор. Член 7 од Конвенцијата 
на МОТ за работни односи (јавни служби) од 1978 година (бр. 151) го промовира 
колективното договарање и другите форми на социјален дијалог во јавните тела.

Вклучувањето на владата во преговорите за условите на вработување во јавниот 
сектор не треба да се смета за форма на трипартизам. Во ваков случај, владата 
единствено дејствува во својство на работодавач.
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А. Вовед
За владата, организациите на работниците и работодавачите треба да се земе 
предвид мандатот на институцијата за НТСД или целта на процесот на трипартитниот 
социјален дијалог на национално ниво. Дали е да консултира или да преговара? 
Каков е статусот на неговите резултати? 

При формулирањето на рамката за НТСД, владата и организациите на работниците 
и работодавачите – и другите потенцијални засегнати страни – имаат три опции:

 � Форум за размена на информации, кој е наједноставната форма на социјален 
дијалог. Единствено што бара е одреден степен на доверба меѓу страните;

 � Форум за консултација, кој упатува на размена на ставови за дискусија по 
предлог или тестирање на политичката опција; може да резултира едната 
страна да го преиспита својот став. Консултацијата бара од другите да го дадат 
своето мислење и им нуди можност за одговор; исто така, значи внимателно 
разгледување на изнесените ставови;

 � Форум за преговори, кој упатува на дискусии меѓу страните кои имаат 
различни или конфликтни интереси, во насока на постигнување договор. 
Преговорите се најформалната и обврзувачка форма на социјалниот дијалог 
и форма која е најинституционализирана.

Националните околности може да вклучуваат домашни навики 
и практики во областа на индустриските односи; достапност и 
соодветност на административните ресурси; степенот на развој 
на земјата; и предностите на организациите на работодавачите и 
работниците.

Сите овие процеси на социјален дијалог може да бидат или неформални и ад хок 
или формални и институционализирани. Не може да се предвиди еден или повеќе 
пристапи што би биле соодветни за одредена земја. Конкретниот процес што ќе 
биде избран зависи од темата, степенот на итност и другите национални околности.

Неформалните процеси често се исто толку важни како и формалните.
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Возможно е процесот на НТСД во различно време да ги вклучува сите три опции. 
Меѓутоа, ако одреден процес започне на едно ниво – како што е консултација – 
треба да се движи во друго – како што се преговорите – без договор со сите страни.

Ова упатува на еден важен принцип: Трипартизмот и социјалниот дијалог се 
доброволни процеси. Во никој случај не смеат да бидат наметнати. 

Има различни начини како да се вклучат работниците и работодавачите и нивните 
организации. Во согласност со националните обичаи и практики, консултација 
и соработка може да се случи преку доброволна активност од страна на 
организациите на работодавачи и работници; промотивни активности од јавните 
тела; законите или регулативите; или преку комбинација на некои од овие методи 
(види Препорака бр. 113 во врска со Консултации на индустриско и национално 
ниво (1960 г.) став 3).

 Национален трипартитен социјален дијалог - можни резултати

Национален
трипартитен

социјален дијалог

Можни
резултати

Социјални пактови
Трипартитни договори

Трипартитни самити
Трипартитни декларации
Заеднички мислења

Насоки/упатства
Кодекси на однесување
Политички алатки

Потврдување на 
политичките документи
(на пр. Национална политика 
за вработување или 
национална стратегија за развој)
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Б. Размена на информации 

Размената на информации е најосновниот процес на социјалниот 
дијалог. Таа не упатува на реална дискусија или активности за 
предметните прашања, туку е значајна почетна точка за позначајна 
дебата и дискусија.

Често се претпоставува дека размената на информации не е исто толку вредна како 
другите форми на социјалниот дијалог. Но, таа може да биде мошне корисен процес. 
Организираната размена на информации во релаксирана атмосфера може да им 
помогне на страните да почнат да го осознаваат расудувањето на другите групи, а 
тоа може да доведе до неформални консултации.

Во секој случај, размената на информации може да се одвива без да биде проследена 
со формални консултации или со преговори.

В. Консултации

Консултацијата е најраширената практика на национален 
социјален дијалог. Таа е средство со кое социјалните партнери не 
само што споделуваат информации, туку влегуваат во подлабок 
дијалог за покренатите прашања. Иако самата консултација нема 
моќ за донесување одлука, може да биде дел од таков процес.

Консултацијата е барање од другите да го изнесат својот став и вклучување во 
отворена дискусија со нив. 

Консултациите овозможуваат владата да дојде до информации за можни 
социјални реакции за нацрт-јавни политички мерки или предлог-закони, без да 
ги отстапи своите надлежности за носење одлука. Истовремено, консултациите 
им овозможуваат на социјалните партнери директни информации за намерите на 
владата и можност да го искажат својот став, без да споделат целосна одговорност 
со владата за нејзините политики. 

Консултациите не би требало да водат до договори, меѓутоа, може да водат 
до заедничко разбирање или декларации, или заеднички изјави, мислења или 
извештаи. 
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Во секој случај, владата треба да даде повратни информации до организациите на 
работници и работодавачи за последователните активности. Во секој случај, ако 
консултацијата се гледа само како „зборување“ без сериозна заложба од владата, 
ќе изгуби го кредибилитетот, а на крајот и поддршката од социјалните партнери.

Дали владата има обврска да одговори на искажаните ставови на социјалните 
партнери?

Во некои земји, владата нема обврска да реагира на изнесените мислења од страна 
на социјалните партнери. Во други, владата е обврзана да обезбеди информации 
до парламентот за изнесените ставови од трипартитна институција во врска со 
предвидените политички мерки или законодавството. Таквите типови обврски 
имаат одредени предности:

 � Тоа е позитивен сигнал за работниците, работодавачите и граѓанското 
општество;

 � Го зајакнува чувството на страната на социјалните партнери дека тие и нивниот 
придонес сериозно се земаат предвид, што го зголемува нивниот интерес и 
мотивацијата да се вклучат во консултации;

 � Обезбедува владите да земат предвид различни гледишта за прашањата што 
се дискутирани;

 � Се промовира транспарентноста. 

 © ILO/Maillard J.
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Обврска за одговор? - Ситуацијата во Поранешна Југословенска 
Република Македонија

Во Поранешна Југословенска Република Македонија е воспоставен економско-социјален 
совет (ЕСС) со трипартитен договор склучен во август 2010 година, со поддршка на МОТ. 
Овој договор, кој значеше значаен напредок во НТСД, овозможи поголема автономија 
на Советот во донесувањето политики. 

Сега е задолжително да се земе предвид мислењето на ЕСС во врска со законите од 
областа на работните односи, вработување, пензиско и инвалидско осигурување 
и здравјето и безбедноста на работното место. Владините министерства, исто така, 
се обврзани да дадат повратни информации за изнесеното мислење, препораки и 
предлози од ЕСС. Во октомври 2011 година, ЕСС се согласи за минимална плата во 
земјата по повеќегодишните дискусии меѓу социјалните партнери. Како резултат на тоа, 
парламентот го усвои законот за минимална плата. 

Извори:

 �МОТ. 2010. „Нов економско-социјален совет во Поранешна Југословенска Република Македонија, известување 
за медиумите од 25 август 2010 година.

 �Сојуз на синдикати на Македонија, Определен износот на минималната плата: http://www.ssm.org.mk.
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Обврска за одговор? - Ситуацијата во Холандија

Во Холандија, владата не е обврзана да побара мислење од економско-социјалниот совет за 
сите важни социо-економски прашања. Ваквата обврска беше отповикана во 1995 година, 
меѓутоа не е забележано опаѓање во бројот на барања што ги добива Советот. Ако владата не 
побара мислење од Советот за прашање, што според Советот е важно, тогаш Советот може, 
самоиницијативно, да одлучи да објави советодавен извештај. По правило, тоа го прави само 
ако смета дека таквиот совет би имал целосна поддршка од целото членство. 

Владата е независна во одлуката дали ќе го следи советот даден од економско-социјалниот 
совет. Меѓутоа, ако едногласно од целиот Совет се поддржи советодавниот извештај, тогаш 
пораката за владата е јасна. Според Рамковниот акт за советодавните тела од 1997 година, 
владата треба да одговори на мислењето дадено од Советот во рок од три месеци од неговото 
објавување. Договорот е таков што владата, во случај да не го следи советот даден од Советот, 
мора да објасни зошто.

Извор: Економско-социјален совет на Холандија: http://www.ser.nl.
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Г. Преговори кои водат до договор 

Преговорите се најформалната и обврзувачка форма на 
социјалниот дијалог, која најчесто е институционализирана. 

Трипартитните преговори имаат цел постигнување договори меѓу 
владата и социјалните партнери. Ова упатува на размена.

Трипартитните преговори на национално ниво најчесто опфаќаат клучни 
национални економско-социјални прашања. Тие можат да бидат ад хок или 
редовни, при што договорите имаат дефинирано времетраење. Резултатите од 
успешниот НТСД понекогаш се вклучени во националните трипартитни договори, 
т.н. „социјални пактови“.

Јужна Америка и Карибите – Понови примери на трипартитни 
резултати

Уругвај Трипартитен договор за реформи во системот на социјалната заштита 
(2008 г.)

Чиле Трипартитен договор за националната програма за пристојна работа 
(2008 г.)

Доминиканска Република Трипартитна декларација за слобода на здружување (2009 г.)

Костарика Измени и дополнувања на нацрт-реформата во Законот за трудова 
постапка (2010 г.)

Хондурас Нов механизам за воспоставување минимална плата (2011 г.)
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Социјални пактови

Социјалните пактови се едни од највидливите резултати од успешен НТСД.

Строго дефинирани, социјалните пактови се застапени во значително јавни 
трипартитни договори меѓу владата и социјалните партнери во областа на работните 
односи и приходите, пазарот на трудот или економско-социјалните политики, и тие 
содржат детален список политички мерки и методи за активности преку социјалниот 
дијалог (т.е. заложби од сите страни, конкретни цели и дефинирана временска рамка за 
нивно спроведување). Генерално, социјалните пактови имаат цел приспособување на 
националните економии на надворешните шокови, како што е губење конкурентност 
или економска/монетарна интеграција.

По склучување на ваквите договори, вклучените страни треба да можат да го 
реализираат она што го договориле.

Пошироко дефинирано, социјалните пактови можат, исто така, да опфаќаат поопшти 
трипартитни декларации на национално ниво, главно со цел потврдување на бројот 
основни права и принципи на работното место (на пример, слободата на здружување, 
правото на колективно договарање) и ангажманите, на пример, во врска со важноста 
на промовирањето социјален дијалог како алатка за усогласување на барањата од 
економскиот развој и потребата од социјален напредок.

Во многу европски земји, социјалните пактови (строго дефинирани) станале важен 
инструмент за справување со економско-социјалните предизвици, економската 
реконструкција и монетарната интеграција. Меѓутоа, земјите каде што нема традиција 
на политичка соработка, исто така, успеале да се договорат за социјалните пактови, 
кои претставуваат консензус меѓу трипартитните (или трипартитните плус) засегнати 
страни, како резултат на националниот социјален дијалог. 

Всушност, во политички нестабилните земји или земјите во транзиција, понекогаш 
се смета како постигнување само по себе ако се успее да се соберат социјалните 
партнери и владата на иста маса и да се постигне социјален консензус, дури и ако тоа 
е само декларативно.

Извори:

 �Avdagic, S.; Rhodes, M.; Visser, J. (eds): Social Pacts in Europe: Emergence, Evolution and Institutionalisation 
(Oxford: Oxford University Press).

 � Ishikawa, J. 2003. Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book (Geneva, ILO).

 �Pochet, P. et al. (eds). 2010. After the euro and enlargement: social pacts in the EU (Brussels, European Trade Union 
Institute).
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Шпанија – Социјалните пактови и политичката транзиција

По режимот на Франко во октомври 1977 година, социјалните партнери потпишаа 
договори за консолидирање на политичката транзиција во демократија и реформи 
во економијата. Овие договори, познати како „Pactos de la Moncloa“, овозможија 
усвојување на новиот Устав во 1978 година, кој во членот 37(1) утврдува дека законот ќе 
го гарантира правото на колективно договарање меѓу претставниците на работниците 
и работодавачите, како и обврзувачката природа на договорите. Така, со Уставот од 
1978 година се препозна улогата на организациите на работници и работодавачи. 

До 1981 година, социјалните партнери се договорија за итната потреба да се врати 
економската доверба поради стравот од политички преврат. Владата иницираше 
преговори во Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE), кој го потпишаа организацијата 
на работодавачите, Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), и две 
конфедерации на синдикати, Unión General de Trabajadores (UGT) и Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras (CC.OO.). Првичната воздржаност за намалување на милитантноста 
(CC.OO.), умереност на платите и легитимизирање на државните политики (и 
двата синдикати) беа усогласени со потпишување паралелни договори со кои се 
институционализираше улогата на социјалните партнери во различни регулаторни 
тела, и овозможи финансиско олеснување за соработка меѓу синдикатите. Во контекст 
на демократската институционализација и длабоката економска криза, во 1984 година 
се потпиша Acuerdo Económico y Social (AES). Пактот овозможи урамнотежување на 
платите, фискална консолидација и користење привремени договори.

До 1997 година нема дискусии за други социјални пактови. Меѓутоа, поради 
заедничката загриженост во однос на ниската додадена вредност, економијата 
со ниска продуктивност доведе до нови напори за остварување соработка. Уште 
поважно, страните веруваа дека нивната улога во преговорите се зголемува, што 
беше одговор за грижите за негативните резултати. Преговорите се одвиваа на седум 
различни преговарачки маси и резултираа со размена за реформите во колективното 
договарање и реформите на пазарот. Втора нова карактеристика беше бипартитниот 
стил на преговори и подоцна негова кодификација од Владата. Овој процес се повтори 
на барање на владата со социјалистичко мнозинство во 2000–2004, што овозможи 
инструмент за социјалните партнери бидејќи можеше да се дејствува унилатерално во 
однос на непостигнување договор. 
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Институционализацијата во наредната деценија од бипартитните договори од 
2001 година за политиките за платите и 2002 Acuerdo para la Negociación Colectiva 
(ANC) ги трансформира шпанските социјални пактови од ад хок формулации за 
редистрибутивната политика во национални пактови. Новите пактови предвидуваат 
постапки и содржина за подоцнежните децентрализирани преговори во земја која се 
карактеризира со секторска и регионална разноликост. Покрај ова, од 2009 година, 
социјалниот дијалог е под притисок поради мерките за усогласување кои беа усвоени 
за да се олесни влијанието на кризата врз пазарот на труд.

Извор: Molina, O.; Rhodes, M. 2011. “Spain: From Tripartite to Bipartite Pacts”, in S. Avdagic, M. Rhodes and J. Visser 
(eds): Social Pacts in Europe: Emergence, Evolution and Institutionalisation (Oxford: Oxford University Press), стр. 
174–202.

Тунис – 2013 Трипартитен социјален договор

Во Тунис, трипартитниот „социјален договор“ е воспоставен на 14 јануари 2013 година. 
Овој договор, кој ја имаше поддршката од МОТ, беше потпишан на втората годишнина 
од настаните што доведоа до Арапската пролет, прво во Тунис, а потоа во целиот регион.

Социјалниот договор е резултат на долгите и тешки преговори помеѓу 
најрепрезентативните организации на работниците и работодавачите и владата. 
Во контекст на политичката транзиција во Тунис, социјалниот договор има цел 
обезбедување начин за подобрување во областите како што е трудовото право и 
индустриските односи, политиките за вработување, социјалната заштита и стручните 
обуки, како и урамнотежен регионален развој. Исто така, повикува на воспоставување 
Национален совет за социјален дијалог што ќе го обезбеди неговото спроведување.

Генералниот директор на МОТ го поздрави усвојувањето на овој договор во Тунис 
како „клучна и историска иницијатива за управувањето“ чии ефекти ги надминуваат 
границите на земјата. Понатаму, тој, исто така, нагласи дека потпишувањето на 
договорот не е цел сама по себе, туку почеток на еден процес чиј успех ќе зависи 
од јакнењето на клучните услови за континуиран социјален дијалог во земјата, 
вклучувајќи ја улогата на законот што ја гарантира слободата на здружување и сите 
граѓански слободи.

Во последните години и другите земји од регионот имаат склучено трипартитни 
договори, вклучително Алжир (Социјалниот пакт од 2006 година), Мали (Пактот за 
солидарност од 2001 година), Сенегал (Повелбата за социјалниот дијалог од 2002 
година), Јужна Африка (Рамковен договор од 2009 година) и Того (Protocole d’accord 
од 2006 година).
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1. Како се носат одлуките?

За да доведат до договор, трипартитните преговори вклучуваат правење избор и 
компромиси меѓу сите страни. Златното правило е да се изгради консензус. Мора да 
има поволна атмосфера и волја за споделување за да се дојде до договор поволен 
за сите страни. И двете страни треба да се согласат.

Одлука донесена со консензус е одраз на колективната волја 
на сите вклучени страни. Се вршат консултации и преговори 

сé додека не се донесе одлука прифатлива за сите. Затоа, во 
принцип, треба да се избегнува гласање.

По својата природа, учеството во социјалниот дијалог е на доброволна основа. 
Ако постои каков било елемент на наметнување, социјалниот дијалог нема да биде 
успешен.

Ако се гледа ова на овој начин, тогаш трипартитните договори претставуваат 
задолжителен институционален концепт. Тие зависат од политичката и социјалната 
состојба во земјата, состојбите во економијата, дистрибуцијата на надлежности меѓу 
социјалните партнери и владата и различните интереси и стратегии на преговарање 
на секоја од нив. Тие, исто така, еднакво зависат од точноста на информациите, 
размената на квалитетни информации, меѓу другото, довербата меѓу страните и 
заедничките цели.

Затоа, клучно за ефективен социјален дијалог и балансирани и реалистични 
договори се силните вештини за преговарање, технички капацитети и чувството за 
одговорност на сите вклучени страни.
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Процесот на преговори

Подготовка Пред какви било преговори, треба да се одлучи за времето и местото 
на одржување на состанокот и за тоа кој ќе учествува. Дефинирањето 
ограничена временска рамка ќе ви помогне да спречите непотребно 
продолжување на несогласувањето. 

Разговарајте за 
прашањата

Во текот на дискусијата, важно е да се разберат грижите што ги имаат 
другите страни. Ова е неопходно за да се предложат конструктивни 
решенија и да се создадат услови за рамномерни преговори.

Појаснете ги целите Од дискусијата, треба да станат јасни целите и интересите на сите 
страни. Се препорачува да се направи список за нив според редоследот 
на приоритети. Со ваквото појаснување, често се постигнува иста 
појдовна точка.

Преговарајте за 
постигнување договор

Важно е да се постигнат резултати во кои ќе веруваат сите страни дека 
добиле нешто позитивно и дека нивните ставови се земени предвид. 
Меѓутоа, ова не е секогаш возможно; треба, исто така, да се земат 
предвид алтернативни стратегии и компромиси. 

Спроведување 
активности

Од договорот мора да произлезе спроведување активности кои се 
реализираат преку одлуката. Ако се растури процесот на преговори 
и не се постигне договор, тогаш се презакажува нова средба. Со ова 
се избегнува страните да не влезат во остри расправии и дискусии.

Извор: BIT/PRODIAF. 2007. Processus et techniques de médiation: manuel de formation à l’intention des partenaires 
sociaux d’Afrique francophone (Дакар).
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Вештини за преговарање Технички капацитети

 y  Планирање

 y  Практични информации

 y  Вербални способности

 y  Личен интегритет

 y  Способност за согледување и 
 користење овластување

 y  Веродостојност

 y  Способност за слушање

 y  Иницијатива

 y  Упорност 

 y  Водење на тимот

 y  Отвореност 

Достапноста на техничка експертиза (внатрешна 
или надворешна) или способноста да се разберат и 
да се анализираат сложените прашања на агендата 
на социјалниот дијалог (на пример, политиките 
за пензии, плати и приходи, динамиката на 
вработување и сл.); капацитетот да се анализира, да 
се користи статистиката и да се разберат позициите 
и приоритетите на другата страна; и мандатот и 
надлежноста да се склучи договор се клучните 
предуслови за ефикасно учество во трипартитните 
дискусии и преговори.

Дополнителни информации:

Меѓународниот центар за обука на МОТ (МЦО-МОТ) редовно обезбедува обуки за вештини за преговарање: 
http://www.itcilo.org.

Патот до преговори може да биде полесен ако се прифати дека ќе се избегнуваат 
постапките за гласање. Ова не значи дека нема место за гласање. Ако во одредени 
околности треба да има гласање – на пример, кога нема договор и треба да се донесе 
одлука – неговата цел и околностите во кои ќе се изврши треба да се прифатат од 
сите страни.
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2. Спроведување и следење на договорите 

Ако страните склучат договор во текот на трипартитните преговори, тие мора да 
веруваат во „реализацијата“ на тој договор. 

Капацитетот за реализација и почитување на преземените обврски се клучните 
компоненти за доверба што треба да преовладуваат меѓу страните. Тие претставуваат 
основни предуслови за успешен и долгорочен трипартизам. 

Без соодветно спроведување, социјалниот дијалог може да се гледа само како 
„разговор“ кој не води до конкретен исход. И самото спроведување треба да се следи 
и да се процени. Процената треба да биде основа за наредниот циклус преговори и 
научените лекции од претходните договори треба да се земат предвид за наредната 
рунда преговори.

Во повеќето земји, одговорноста за спроведување на договорите е кај релевантните 
владини министри. Затоа, важно е земјата да го изгради својот капацитет за да ги 
преслика договорите во конкретни политики и акциски програми и да се следи 
нивното спроведување. Меѓутоа, дури и ако владата ја има целата одговорност 
за овозможување на преговорите и спроведување на договорите, социјалните 
партнери, исто така, играат улога да осигурат соодветно спроведување на 
договорите. 

Во Филипините, функциите на Трипартитниот совет за индустриски 
мир (TIPC) – т.е. главниот советодавен и консултативен механизам 
во Одделението за труд и вработување – вклучуваат „следење на 
целосното спроведување и усогласеност од страна на засегнатите 
сектори со одредбите од сите трипартитни инструменти, вклучително 
меѓународните конвенции, кодекси на однесување и социјални 
договори“.
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Ирска – Различни системи за следење на договорите

Воспоставено е трипартитно тело, Централен комитет за ревизија (ЦКР) за следење и 
ревизија на спроведувањето на програмата за национална обнова (НПО), 1987–1990 
година. НПО вклучуваше договор меѓу работодавачите, синдикатите, интересите од 
земјоделството и владата за нивоата на плата и во приватниот и во јавниот сектор 
за период од три години. Како дел од мандатот, ЦКР овозможи исполнување на 
заложбите и секоја страна да ги исполнува условите од договорот. Важна компонента 
на одговорностите на ЦКР беше одржување континуиран дијалог меѓу владата и 
социјалните партнери за клучните прашања од економско-социјалната политика и да 
дава препораки кога смета дека е неопходно. ЦКР продолжи да работи во рамките на 
подоцнежните договори:

 � Програма за економско-социјален напредок (ПЕСН), 1991–1994 година

 � Програма за конкурентност и работа (ПКР), 1994–1996 година

 � Партнерство 2000, 1997–2000 година, (Комитетот за следење – Партнерство 2000 
го замени ЦКР)

Подоцна, во рамките на Програмата за просперитет и правичност (ППП) и одржување 
на напредокот (2003–2005 г.), владата дополнително воспостави низа работни групи 
на состанокот на Управниот комитет, што се среќава на тримесечно ниво, во кој се 
застапени социјалните партнери. Идејата на работните групи ја одразуваше желбата 
за опфаќање низа сложени социо-економски проблеми. Општоприфатено е дека овие 
работни групи не беа толку успешни како што се очекуваше.

Според „Во насока на 2016 (Т16) (2006–16)“ и „Во насока на 2016“: Преглед и преоден 
договор 2008–2009 година, постоеше Управна група преку која владата и социјалните 
партнери ја презедоа целокупната обврска за управување и спроведување на 
Рамковниот договор. Меѓутоа, системот на социјално партнерство беше прекинат на 
почетокот од 2009 година, со безуспешните преговори за новиот пакт. Како последица 
на ова, сега нема ниту еден ваков договор. Покрај ова, според Стратегијата Европа 
2020, владата мора да го консултира секој од социјалните партнери при подготовката 
на Националната програма за реформи.

Извор: O’Donnel, R.; Thomas, D. 2002. “Ireland in the 1990s: Policy Concertation Triumphant” in S. Berger and H. 
Compston (eds): Policy Concertation and Social Partnership in Western Europe: Lessons for the 21st Century (New York, 
Berghahn Books), стр. 167–186.
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3. Да се согласиме дека не се согласуваме

Иако намерата на преговорите е постигнување договор, понекогаш тоа не е 
возможно. Се случува ставовите на страните да бидат премногу спротивни. Во такви 
случаи, важно е, во најмала рака, да се усвои заклучок што ги дефинира прашањата, 
ставовите на различните страни, областите во кои се согласуваат и точките за кои не 
се согласуваат, а кои прават преговарањето да биде невозможно. 

Со други зборови, страните може „да се согласат дека не се согласуваат“, а тоа значи 
дека можноста за обновување на преговорите е отворена за подоцнежна фаза.

Во некои земји, кога за неколку прашања не се постигнува согласност меѓу 
социјалните партнери во процесот на преговори, тие може да одлучат да усвојат 
„Протокол за прашања за кои нема согласност“ за да може понатаму повторно да 
се разгледуваат.

Дополнителни информации

 � МОТ. 1960. Записник од 44 состанок на Меѓународната конференција на трудот, 
Женева, 1960 година [види дискусии поврзани со усвојувањето на Препораката за 
консултации (ниво на индустрии и национално ниво), 1960 година (бр. 113)].

 � МОТ. 2010. Социјален дијалог во Африка: Практики и искуства (Дакар).

 � Ishikawa, J. 2003. Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book 
(Geneva, ILO).
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Во некои земји, дефинирани се правила што ги насочуваат трипартитните 
актери при вршењето на процесот на социјален дијалог.

Сенегал – Правила на однесување за секој социјален партнер

 yда се заложат за основање 
институционална рамка за 
социјален дијалог;

 y промовирање и 
споделување информации 
од економска, финансиска 
и социјална природа; 

 y промовирање на 
социјалната заштита за 
работниците;

 y спроведување политика за 
обука на работниците;

 y да вложат напори да не 
се носат одлуки што ја 
загрозуваат хигиената, 
здравјето и безбедноста;

 y да ги почитуваат 
регулативите за плати;

 y забрана за сите форми на 
дискриминација;

 y да се консултираат 
со претставниците 
на синдикатите и/
или  претставниците на 
работниците со цел развој 
на планови и буџети за 
обука;

 y да преземат обврска 
за преговори кои ќе 
бидат  со претходно 
определени временски 
рамки, платите, работното 
време, професионалните 
класификации

 yда им служат на 
корисниците според 
следните барања: близина 
и достапност на услугите, 
учество, консултации и 
медијација, квалитет и 
ефикасност, процена на 
услугите, транспарентност 
и информирање, брзина 
сигурност и доверливост на 
информациите;

 y да ја промовира политиката 
за социјална правда и да не 
го прекршува правото на 
штрајк;

 y да преземе обврска 
за носење, во разумна 
временска рамка, 
на сите потребни 
закони и регулативи 
за спроведување 
или дополнување на 
законодавството за 
социјална заштита и 
работни односи;

 y да овозможи редовни 
консултации во рамките 
на Конвенцијата бр. 144 
на МОТ.

 yда ги почитуваат 
сите регулаторни 
конвенционални постапки 
во однос на штрајкот и 
да не преминуваат во 
насилство и напади; 

 y да придонесуваат кон 
подобрувањето на 
работната средина, 
работните услови и 
социјалната клима;

 y да го алармираат 
работодавачот  ако 
дознаат факти или знаат за 
непосредна опасност;

 y да придонесат за 
изнаоѓање соодветни 
решенија за спречување 
на проблемите што 
го попречуваат 
функционирањето  на 
претпријатието, т.е. 
отсуства, неизвршување 
на работата, ниска 
продуктивност, и 
некомпетентност;

 y да придонесат за 
елиминирање на сите штети 
што можат да доведат 
до пад во продажбата: 
загуби кај клиентот поради 
дефектни производи, 
дефекти, несоодветно 
контролирана набавка, 
отсуства и несреќи, 
недоволна хигиена итн.

Член 9 
Правила на однесување  

за работниците и  
нивните организации

Член 8 
Правила на однесување  

за владата

Член 7 
Правила на однесување за 

работодавачите

Национална повелба за социјален дијалог, 2002  
Дел В – Кодекс на однесување за социјален дијалог 

(извадоци)
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Што може да го направи НТСД ефективен? Следниве се важни фактори:

 � Демократска рамка и слобода на здружување;

 � Силни, легитимни, независни и репрезентативни организации на работници 
и работодавачи;

 � Политичка волја, чувство за одговорност и заложба од сите страни да се 
вклучат во социјалниот дијалог;

 � Соодветна институционална поддршка;

 � Практика и искуство.

„Патот до ефективни консултации и соработка може да 
биде долг и потребно е многу трпение, такт, истрајност и 
убедливост пред да се стигне до крајот.“

(Размислувања во врска со консултациите и соработката, 44 
седница на МКТ, Женева, 1960 г., стр. 673)

А. Демократска рамка и слобода на  
 здружување
НТСД не може да биде ефективен во една земја ако нема демократска основа. Клучно 
е почитувањето на основните права и слободи. Најпрво и најважно, социјалниот 
дијалог се гради врз основа на почитта за и спроведувањето на слободата на 
здружување. За тоа е потребна клима без насилство, притисок и закани од каков било 
вид против лидерите и членството на организациите на работници и работодавачи. 
Ако работниците и работодавачите не можат слободно да се организираат, не можат 
слободно да дискутираат.

Слободата на здружување и правото на колективно договарање се утврдени во 
повеќето национални устави на земјите-членки. Тие се од витално значење за 
социјалните партнери, бидејќи обезбедуваат основа за застапување на интересите. 
Тие им овозможуваат на партнерите да утврдат правила во областа на работни 
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услуги, да поставуваат поопшти прашања и да ги усогласат своите интереси во 
насока на обезбедување долгорочен економско-социјален развој. 

Практично, за слобода на здружување треба да има клима на почитување за 
владеењето на правото и принципот на раздвојување на овластувањата, каде што 
ќе се заштитуваат човековите права на сите граѓани, без притоа која било страна да 
врши насилство, притисоци и закани од кој било вид против лидерите и членството 
на организациите на работниците и работодавачите.

Слободата на здружување и ефективното препознавање на правото на колективно 
договарање се препознаваат како основни принципи и права според Декларацијата 
на МОТ за основните принципи и права на работа од 1998 година.

Слободата на здружување и правото на колективно договарање вклучуваат:

 � Право на работниците и работодавачите да формираат и да се приклучуваат 
на организации по свој избор и тоа да го прават без претходно одобрување;

 � Слободно функционирање на овие организации;

 � Право за слободен избор на претставниците;

 � Право на организациите да ја организираат сопствената внатрешна 
администрација;

 � Право организациите слободно да ги организираат своите активности и да ги 
формулираат своите програми;

 � Право на штрајк;

 � Право да формираат сојузи и конфедерации и да се здружуваат во меѓународни 
организации на работници и работодавачи;

 � Заштита од дискриминација на оние што не членуваат во синдикати;

 � Заштита од акти на вмешување;

 � Право на колективно договарање.

Овие права се универзални и се применливи без оглед на расата, религијата, полот, 
професијата, националноста или политичките убедувања. Тие се применуваат на 
сите работници и работодавачи, вклучувајќи ја сивата економија.
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Од клучно значење е улогата на владата која треба да обезбеди поволна средина за 
социјален дијалог. Јавните тела се одговорни за донесување релевантни закони и 
регулативи за заштита и спроведување на слободата на здружување. 

Затоа, ратификацијата и спроведувањето на двата клучни инструменти на МОТ во 
оваа област треба да биде една од основните цели за сите земји-членки, имено: 
Конвенцијата за слободата на здружување и заштитата на правото на организирање 
од 1948 година (бр. 87) и Конвенцијата за правото на организирање и колективното 
договарање од 1949 година (бр. 98). 

Понатаму, откако ќе се воспостави, трипартитниот социјален дијалог може да 
помогне да се зајакне демократијата (види Глава IV за придобивките од НТСД).

Дополнителни информации

 � МОТ, 1998. Декларација на МОТ за основните принципи и права на работа (Женева).

 � МОТ, 2006 година. Слобода на здружување – Резиме на одлуки и принципи од 
Комитетот за слобода на здружување на Управното тело на МОТ, петто 
(пречистено) издание (Женева).

 � МОТ, 2008. Слободата на здружување во практиката: Научени лекции, Извештај 
на генералниот директор – Глобален извештај во рамките на последователните 
активности за Декларацијата на МОТ за основните принципи и права на работа, 
од 97 седница на Меѓународната конференција на трудот, Женева, 2008 година; и 
записникот од седницата.

 � МОТ, 2012. Да се даде лик на глобализацијата: Општо истражување на основните 
конвенции во врска со правата на работа, во контекст на Декларацијата на 
МОТ за социјална правда за праведна глобализација, 2008 година, 101 седница на 
Меѓународната конференција на трудот, 2012 година; и записникот од истата.

 � Tajgman, D.; Curtis, K. 2000. Freedom of association: A user’s guide – Standards, principles 
and procedures of the International Labour Organization (Geneva, ILO).
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ДЕЛ III

Б. Силни, независни и репрезентативни 
 социјални партнери
Организациите на работодавачите и работниците треба да бидат репрезентативни 
и да ги одразуваат интересите на своето членство. Дијалогот со слаби, 
нерепрезентативни организации нема да биде ефективен. Организациите на 
социјалните партнери што не се независни од власта и нејзините политики, исто 
така, може да бидат причина за ослабување на дијалогот.

За конструктивно учество во националниот социјален дијалог, социјалните партнери 
мора да имаат технички капацитет за да преговараат со владата на еднакво рамниште 
и да ги спроведуваат склучените договори. Ништо не е толку штетно за ефективна 
консултација и соработка колку што е учеството на страните кои се несоодветно 
подготвени или кои немаат доволно овластувања за да дискутираат по прашањата 
што се разгледуваат.

Затоа, треба да се посвети внимание на техничките ресурси на социјалните партнери, 
посебно на достапноста на експертите во техниките за управување, економисти, 
статистичари и адвокати. Онаму каде што е потребно, треба да се обезбеди обука за 
градење капацитети.

Треба да се слушнат сите сегменти од членството на овие организации. Што се однесува 
до синдикатите, треба да се посвети посебно внимание на учеството на жените, како 
и групите што често се на маргините на членството на организациите – како што се 
работниците во сивата економија; младите жени и мажи; руралните работници и 
мигрантите; лица со ХИВ; работници со посебни потреби; лезбејки, хомосексуалци, 
бисексуалци и трансродови (ЛГБТ) работници; и работници од етничките малцинства. 
Треба, исто така, да се посвети внимание на невработените лица.

На крајот, како што подоцна е опишано со водичот, потребни се преддефинирани, 
конкретни и објективни критериуми за да се определи репрезентативноста 
на организациите на работници и работодавачи во насока на појаснување кои 
организации имаат право да учествуваат во социјалниот дијалог на национално ниво.
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Слобода од вмешување – Мислења од надзорните тела на МОТ 

 y Јавните тела не смеат да го определуваат составот на конгресот членови или 
претседавачите на организациите на работници и работодавачи;

 y Не треба да има услов да се доставуваат копии од одлуките што ги носат 
организациите до јавните тела, или однапред да се информираат кога се носат 
важни одлуки;

 y Внатрешните прашања, како што се внатрешни спорови и прашања поврзани 
со членството, се работи во надлежност на организациите на работници и 
работодавачи;

 y На организациите треба да им се гарантира неповредливост на нивните 
простории, комуникација и коресподенција. Претрес од страна на полицијата 
треба да се дозволи само на издавање налог за таа цел од соодветното правосудно 
тело;

 y Јавните тела треба да се воздржуваат од мешање со кое би се ограничила 
слободата на собирање или би се спречило законското право за тоа, под услов 
искористувањето на овие права да не предизвикува непосредна закана за 
јавниот ред и мир.
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ДЕЛ III

В. Политичка волја и заложба за вклучување  
 во социјален дијалог
Владата и организациите на работници и работодавачи треба да започнат социјален 
дијалог со заемно разбирање на целта на дијалогот. Тие треба да имаат одреден 
степен на доверба едни кон други и „политичка волја“ за вклучување во процесот. 

И покрај различните мислења и цели, социјалните партнери треба да можат да 
идентификуваат заеднички цели и приоритети. Претставниците што преговараат 
треба меѓусебно да се гледаат како еднакви партнери.

Заложбата не смее да биде присилна или да се наметнува. 

 © ILO/Crozet M.
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Долгорочни заложби 

За трипартитен дијалог на национално ниво е потребно време. За одредени 
прашања, може да трае со години. Затоа е потребна долгорочна заложба и трпение, 
посебно од страна на владата. 

Иако социјалниот дијалог може да биде ефективен инструмент за олеснување на 
економско-социјалните тензии, треба да се одржуваат напорите од социјалните 
партнери и владата за вклучување во социјален дијалог откако земјата ќе излезе од 
фазата на економска транзиција, со цел да се осигури одржливост на позитивните 
резултати што биле усвоени во периодот на кризата.

Социјалниот дијалог е единствена проактивна алатка, која може да помогне да се 
склучат договори, имајќи ги предвид економските или социјалните промени, имено, 
во однос на развивање вештини, продуктивност, миграција, здравје и безбедност 
при работа, прашања поврзани со родовата еднаквост и недискриминација или 
во однос на примената на ратификуваните меѓународни стандарди на трудот во 
земјата.

Понатаму, во земји каде што социјалниот дијалог не резултира со договор, 
трипартитните актери не смеат да го прекинат дијалогот, туку треба да направат 
напори да ги продолжат разговорите, да изградат верба и да ја вратат довербата во 
дијалогот. Нема веродостојна и реална алтернатива за социјалниот дијалог, што е 
покажано во примерите на неколку земји.

Ако нема целосна заложба од сите страни за преговори, може да се разгледува 
можноста за поограничена форма на социјален дијалог. Започнувањето на процесот 
со размена на информации и неформален контакт може да помогне за градење 
доверба и придвижување на социјалниот дијалог.

Во Шведска, пензиската реформа во 1990-2000 година траеше 
речиси една деценија, а често беше тешко да се постигне консензус. 
Беше потребна долгорочна заложба и силна волја за трипартитните 
партнери да постигнат консензус.
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ДЕЛ III

Градење доверба  

Социјалните партнери и владата треба да градат и да одржуваат заемна доверба. Ова 
не е секогаш лесно ако имало историја на конфликти, сомнежи и недоверба. 

Колку и да е убедена една страна за точноста на своето гледиште, треба да има 
подготвеност да прифати дека правата подразбираат и обврски и потребата да се 
разбере ставот на другите.

Мерки за градење доверба - примери 

 � Подобрување на комуникацијата и споделувањето информации меѓу владата и 
социјалните партнери во врска со предлог-постапката, ограничувањата и резултатите 
од трипартитниот процес;

 � Да се обезбеди заложба за процесот на највисоко ниво и да се организираат 
прелиминарни средби со претставници на високо ниво од секоја од страните;

 � Создавање силна институционална основа на НТСД, со јасни правила и гаранции во 
врска со процесот, резултатите и независноста на страните; бидејќи страните имаат 
право да побараат дискусиите да бидат тајни, може да биде потребно прво да се 
постигне согласност за доверливоста на дискусиите;

 � Ангажирање независно лице кое го почитуваат сите страни, кое ќе биде неутрален и 
објективен претседавач;

 � Да се ангажира независен секретаријат;

 � Да се поттикнат академски студии, истражувања и дебати за НТСД и споделување 
добри практики;

 � Да се осигури редовност на состаноците за подобро меѓусебно запознавање; самиот 
состанок може да биде основа за поблиски лични контакти. Организациите на 
работници и работодавачи, преку искуството во процесот на консултации, ќе може 
подобро да комуницираат и да ги застапуваат гледиштата на своето членство и да 
соработуваат со владата;

 � Да се осигури почитување и спроведување на донесените одлуки (т.е. аранжмани).
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Г. Соодветна институционална поддршка
Покрај тоа што трипартитните консултации може да бидат неформални или ад хок 
(на пример, во Германија), може да помогне за создавање институции за НТСД што 
ќе го унапредат социјалниот дијалог како дел од процесот на донесување одлуки 
во земјата. Во овој случај, владата, во соработка со социјалните партнери, треба 
да осигури ефективност на воспоставените институции, соодветни ресурси и 
одржливост.

Институционална рамка со соодветни ресурси е долгорочна заложба.

Речиси во сите земји-членки на МОТ (80%), НТСД е институционализиран на одреден 
начин. Меѓутоа, фактот што постои институцијата не дава гаранција за ефикасност 
на трипартитниот социјален дијалог. Јакнењето на правната и институционална 
рамка за НТСД и зголемувањето на неговото влијание врз носењето одлуки останува 
акутна потреба во многу земји.

Основното барање за соодветна институционална поддршка е стабилна законодавна 
рамка за трипартитен социјален дијалог на национално ниво, која ќе обезбеди здрава 
основа за практика, која, во спротивен случај, би била ранлива на променливите 
политички позиции. Законодавството треба да ги обезбеди неопходните гаранции и 
заштита, и треба да ги дефинира формите на соработка меѓу социјалните партнери, 
како и принципите, постапките и функциите на трипартитните тела. 

Дополнително, институционалната рамка за социјален дијалог може да предвидува: 
поддршка од силна и ефикасна трудова администрација; ii) механизми за спречување 
и решавање на работните спорови; iii) институции што ќе овозможат колективно 
договарање; и iv) институции што ќе генерираат статистика и други потребни 
информации.

Во повеќето земји, социјалниот дијалог 
е утврден со законодавство, а во некои 
случаи со Уставот на земјата.
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Социјалниот дијалог во националните устави

Во уставите на некои земји има посебни одредби што се однесуваат на социјалниот 
дијалог, трипартизмот или трипартитните тела*:

Уставот на Ангола (2010 година)

Член 49 (1). „На сите членови од слободните или независни професии и општо, 
сите самовработени лица, треба да им се гарантира слобода на професионално 
здружување, со цел да се заштитат нивните права и интереси и да се регулира етиката 
на секоја професија.“ 

Член 50 (2).  „Се утврдува дека синдикалните здруженија имаат право да ги заштитуваат 
правата и интересите на работниците и да го користат правото на социјален дијалог, 
при што треба да се земат предвид основните човекови права на поединците и 
заедниците и реалниот капацитет на економијата според законските одредби.“

Уставот на Колумбија (1991 г.)

Член 56. (...) „Постојана комисија, составена од владата, претставниците на 
работодавачите и работниците, промовира стабилни работни односи, придонесува 
за решавање на колективните работни спорови и врши координација на политиките 
за плати и работни односи. Законот го регулира членството на оваа комисија и 
нејзиното функционирање.“

Уставот на Мексико (1917 г.)

Член 123. „Општа минимална плата воспоставува национална комисија во рамките 
на претставниците на работниците, работодавачите и владата. Таква национална 
комисија има овластување за формирање помошни комисии, зависно од потребите, 
со цел да се подобри нејзиното работење.“

Уставот на Црна Гора (2007 г.)

Член 65. „Социјалната положба на вработеното лице ја регулира Социјалниот совет. 
Социјалниот совет се состои од претставници од синдикатите, работодавачите и 
владата.“
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Уставот на Полска (1997 г.)

Преамбула

„Имајќи го предвид опстојувањето и иднината на нашата татковина (...), ние, народот 
на Полска – сите жители на Републиката (...), го формулираме Уставот на Република 
Полска како основен закон на државата врз основа на почитувањето за слободата 
и правдата, соработката со надлежните тела, социјалниот дијалог и правилото на 
супсидијарност со кое се консолидираат правата на жителите и нивните заедници.“

Член 20. „Основа на економскиот систем на Република Полска е социјалната 
пазарна економија врз основа на слобода за вршење дејност, приватна сопственост, 
солидарност, дијалог и соработка меѓу социјалните партнери."

Уставот на Тајланд (2007 г.)

Дел 84. „Државата дејствува во согласност со економската политика, како што следува: 

(...) (7) промовирање на вработување лица на работоспособна возраст, заштита на 
детскиот труд и трудот на децата, промовирање на работните односи и трипартитен 
систем, според кој работниците имаат право да избираат свои претставници, 
овозможувајќи социјална заштита и обезбедување иста плата за иста работа, 
социјална заштита и пензии за работниците без дискриминација; (...).“

Уставот на Филипини (1987 г.)

Дел 3. „Државата (...) ги гарантира правата на сите работници за самоорганизација, 
колективно договарање и преговарање и слобода за дејствување на работниците, 
вклучително правото на штрајк, согласно законот. (...) Тие, исто така, учествуваат 
во процесите на донесување политики и одлуки што влијаат врз нивните права и 
бенефиции, како што е предвидено со закон.

Државата го промовира принципот на споделена одговорност меѓу работниците и 
работодавачите и искористувањето на доброволните начини за решавање спорови, 
вклучително помирување, и ќе се придржуваат кон нив во насока на промовирање 
на индустрискиот мир (...).“

* Потцртаните делови се од авторите.
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Придобивки од националниот 
трипартитен социјален дијалог 

ДЕЛ IV

Овој дел ги разгледува можните придобивки од НТСД, вклучувајќи ги оние 
поврзани со процесот и резултатите од социјалниот дијалог.
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Очигледното прашање на кое треба да се даде одговор во 
промоцијата на НТСД е следново? Зошто е потребен?

Трансакциските трошоци може да бидат превисоки. Тоа може да го 
забави процесот на донесување одлуки и мешање во пазарот. 

Ова е прашање што често го поставуваат владите, организациите на работници и 
работодавачи.

Социјалниот дијалог не е без ризик (види Глава V за можните пречки за НТСД).

Два можни одговори на прашањето зошто да се спроведе 
трипартитен социјален дијалог

1. Функционира – Во многу земји, социјалниот дијалог придонел со просперитет, 
ниво на индустриски и социјален мир и реални придобивки за општеството и за 
луѓето. Иако владите и организациите на работниците и работодавачите може да 
имаат различни ставови за одредени прашања, трипартитниот социјален дијалог 
на национално ниво е прифаќање дека има заеднички интерес за стабилноста на 
претпријатијата и благосостојбата на работниците на пазарот на трудот.

Три причини зошто социјалниот дијалог е толку важен: i) им овозможува на 
носителите на политики неопходни информации за ефективно изготвување 
на политиката; ii) ги подобрува шансите за учество (сопственост), а со тоа 
и ефективно спроведување на тие политики; и iii) ги подобрува шансите за 
одржување рамнотежа во тие политики преку премостување на негативните 
ефекти врз ранливите групи.

2. Алтернативите не се продуктивни – Докажано е дека во една глобална 
економија, негативни индустриски односи не генерираат долгорочни 
економско-социјални придобивки. Отсуството на социјален дијалог може да 
значи ризик дека владините политики нема да имаат сигурна основа и може да 
има отпор во фазата на нивното спроведување.
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ДЕЛ IV

Ова не значи дека социјалниот дијалог е универзално решение. Социјалниот дијалог 
обезбедува политичка алатка за справување со новите предизвици, разлики во 
мислења и несогласувања и изнаоѓање решенија, но тоа, само по себе, не е гаранција 
за успех. Понатаму, социјалниот дијалог треба да биде придружен од стабилни 
јавни политики насочени кон постигнување одржливи решенија за националните 
економско-социјални предизвици.

A. Демократија, пристојна работа  
 и национален развој 
Вклученоста на јавноста е еден од клучните принципи на демократија, кој 
обезбедува владините политики и програми да бидат правични, инклузивни и да ги 
исполнуваат потребите на корисниците. Трипартизмот и социјалниот дијалог можат 
да придонесат за инклузивни и демократски начини на одлучување. 

Основните функции на социјалниот дијалог се вкоренети во партиципативните 
механизми: споделувањето информации, преговорите и заедничкото носење одлуки 
се важни состојки на доброто управување и демократијата. Доброто управување 
промовира стабилност и социјална кохезија, кои се потребни за економски и 
социјален развој.

Целта на инклузивното одлучување не е само да овозможи постигнување договор 
за социо-економските политики, туку, исто така, да осигури дека тие политики се 
правични и урамнотежени.

За да се поддржат земјите-членки и социјалните партнери за постигнување на целта, 
МОТ спроведува Агенда за пристојна работа која се состои од четири меѓусебно 
поврзани цели кои заедно придонесуваат кон зајакнување на: создавањето 
работни места, гарантирањето на правата од работниот однос, проширувањето на 
социјалната заштита и промовирањето на социјалниот дијалог. 
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Извештај на генералниот директор за Меѓународната 
конференција на трудот, 2003 г.

„Учеството и еманципацијата сè повеќе се препознаваат како клучни во намалувањето 
на сиромаштијата. Синдикатите, организациите на работодавачите и владините 
сектори, јавните агенции и локалните тела, како и организации на заедницата, 
играат централна улога во создавањето средина која ќе овозможи повеќе можности 
за пристојна работа, што ќе доведе до социјална инклузија и подобар животен 
стандард. (…)

Трипартитните конституенти на МОТ може да вложат напори кои ќе придонесат 
со промени за оние жени и мажи кои бараат можност за вработување, што ќе им 
овозможи излез од сиромаштијата.“

Пристојната работа сега се препознава како дел од Милениумските развојни цели 
(МРЦ1), планот за развој на меѓународната заедница. 

Јакнењето на социјалниот дијалог, како средство за постигнување на целите за 
пристојна работа, може да придонесе за стабилно управување, инклузивен раст и 
одржлив развој.

 © ILO/Dey A.
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Кенија – социјалниот дијалог придонесува за формулирање на 
стратегиите за развој

Националниот економско-социјален совет (НЕСС) е воспоставен во рамките на 
Кабинетот на Претседателот, со официјална објава во службен весник бр. 7669 од 
септември 2004 година. Тоа е највисокото советодавно тело на владата во Кенија за 
политики за забрзување на социо-економскиот развој на земјата. НЕСС е составена 
од експерти и членови од клучните владини сектори, организираните дејности, 
организации работнички и невладини организации. Неколку од столбовите од Агендата 
за пристојна работа се опфатени со работата на НЕСС, поточно, промоцијата на одржлив 
економски раст, генерирање работни места, правичност, социјална заштита, сите клучни 
за националната цел за намалување на сиромаштијата и елиминација на сите форми 
нееднаквост.

На пример, НЕСС ја советуваше владата за интегрирана политика за создавање нови 
работни места, која доведе до воспоставување Фонд за развој на млади претприемачи, 
Фонд за развој на жените, и програмата Каци Ква Вијана (Kazi Kwa Vijana). Последната 
започна во март 2009 година и промовира можности за заработка за младите.

Според министерството за труд, во 2011 година, вкупно 298.999 млади ја искористиле 
иницијативата од Kazi Kwa Vijana. Други политички области каде што НЕСС обезбедила 
совет за Владата се следниве: земјоделството, текстилната индустрија, здравствената 
заштита, инфраструктурата и монетарната политика. Дополнително, НЕСС има 
спроведено важни истражувачки студии. Меѓу поновите постигнувања, НЕСС има 
објавено – Раст, сиромаштија и нееднаквост на приходите во Кенија: Предлог политичка 
опција, извештај што ја разгледува ситуацијата со сиромаштијата и нееднаквите приходи 
во Кенија и стратегиите и иницијативите за намалување на сиромаштијата. 

Извори:

 �Интернет-страница на НЕСС: http://www.nesc.go.ke/

 � Fashoyin, T. 2010. Collective bargaining and employment relations in Kenya, Working Paper No. 13 (Geneva, ILO).

 �Министерство за труд на Кенија: http://www.labour.go.ke.

 �Национален економско-социјален совет на Кенија: http://www.nesc.go.ke.

 �Omolo, J. 2010. The Dynamics and Trends of Employment in Kenya, Institute of Economic Affairs – Kenya. IEA 
Research Paper, Series No.1/2010 (Најроби).  



IV

НациОНаЛЕН трипартитЕН сОцијаЛЕН ДијаЛОг - ОДДЕЛ 1

62

Б. Легитимност и сопственост над  
 јавните политики
Во демократско општество, едностран акт од државата може да наиде на отпор, 
вклучувајќи штрајкови, протести, бојкот или барања за правосудно ревидирање на 
уставноста на наметнатите мерки. 

Според тоа, важно е организациите на работодавачите и работниците да бидат 
сигурни дека јавните тела имаат искрена волја да ги слушнат нивните ставови и да 
ги земат предвид. Ислушувањето и дијалогот со претставниците на работниците и 
работодавачите ја покажуваат волјата на владата да ги земе предвид потребите на 
страните што се засегнати со тие одлуки. Понатаму, работниците и работодавачите 
се чувствуваат дека се вклучени во политичкиот процес. Ова е од клучно значење за 
подобрување на шансите за учество (сопственост), а со тоа и ефикасно спроведување 
на мерките и политиките од владата и социјалните партнери.

В. Квалитет на формулацијата и  
 спроведувањето на јавните политики
НТСД може да им помогне на трите страни да изнајдат решенија што не можеле 
да ги изнајдат индивидуално. Преку вклучување на социјалните партнери во 
подготвувањето на нејзините одлуки, владата има поширок опсег на информации и 
политички опции. Подобро е запознаена со потребите и интересите на организациите 
на работодавачи и работници и потенцијалното влијание на своите политички 
одлуки, а со тоа и поголема веројатност да ги интегрира при одлучувањето.

Организациите на работодавачи и работници, како актери во „реалната економија“, 
може да придонесат со своето искуство со секојдневното функционирање на 
работните односи и другите прашања поврзани со пазарот на трудот.
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Г. Спречување конфликт и социјален мир
Успешните процеси на социјален дијалог имаат потенцијал да решат важни 
економски и социјални прашања и да го унапредат социјалниот и индустрискиот 
мир и стабилност. Преку социјалниот дијалог може да се минимизираат 
недоразбирањата меѓу групите и полесно се управува со тензиите. Социјалниот 
дијалог може да игра централна улога во медијацијата на социјалните конфликти и 
изнаоѓање компромиси меѓу различните економски и социјални интереси.

Придонесот на трипартизмот за социјалниот мир –  
Унгарија во 1990-тите.

Во централна и источна Европа, Унгарија припаѓа на првите земји што воспоставуваат 
трипартитни тела на национално ниво. Поточно, на 1 август 1990 година е формиран 
Советот за помирување интереси. Овој Совет влегува во фокусот на јавноста есента 
1990 година кога успеа да постигне договор во врска со блокадата на такси-возачите 
и возачите на камиони, што ја парализираше целата земја, и тоа на еднодневна средба 
кога директно беше пренесувана на унгарската телевизија.

Извор: Lajos, H. 2001. “Social dialogue in Hungary: its rise and decline”, in South-East Europe Review for Labour and 
Social Affairs, 01 special/2001.
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Бугарија во 1990-тите

1989 година е годината кога падна социјализмот во Бугарија. Во првите години од 
политичката транзиција, земјата се соочи со клучни социо-економски прашања. Колапсот 
на производството и системите за социјална заштита, заедно со либерализацијата на 
цените и приватизацијата доведе до драматично зголемување на невработеноста (нешто 
што беше непознато во комунистичкиот режим) и сиромаштијата, огромно намалување 
во реалните примања и приходите. Како резултат на тоа, земјата се соочи со штрајкови 
и демонстрации од страна на работниците кои протестираа против влошувањето на 
работничките и условите за живот и приватизацијата, кои и натаму ја парализираа земјата. 
Владата согледа дека единствено преку инклузивен социјален дијалог земјата ќе може да 
ги надмине тешкотиите.

Како последица на транзицијата, како и поради потребата да се гарантира легитимитетот 
на новоформираните актери и реформирањето на старите, се појавија трипартитни 
институции со корпоративни карактеристики. Повеќето засегнати страни имаа пристап 
до трипартитните форуми, бидејќи немаше специфични критериуми за застапување. 
Прераниот избор на социјални партнери би го попречило нивното организациско 
реконструирање, развој и консолидација. Понатаму, споделувањето на товарот од 
политичката и економска транзиција со сите социјални партнери ја зголеми шансата за 
зачувување на социјалниот мир. Подоцна, социјалните партнери заеднички се договорија 
за критериумите за репрезентативноста на трипартитните тела. Се склучија договори со 
кои се завршија штрајковите во неколку сектори, посебно транспортот.

Извор: Markova, P. 2012. “The case of Bulgaria”, in I. Guardiancich (ed.): Recovering from the crisis through social 
dialogue in the new EU Member States: the case of Bulgaria, the Czech Republic, Poland and Slovenia; Тимот за техничка 
поддршка за пристојна работа, национална канцеларија за Централна и Источна Европа (Будимпешта, МОТ).

Гана – Национален трипартитен комитет за постигнување  
социјален мир

Националниот трипартитен комитет (НТК) основан со Законот за работни односи 
бр. 651 од 2003 година (дел XXIII) е национална институција за дијалог на макрониво 
во Гана, која дејствува како форум за трипартитна соработка меѓу претставниците 
на работниците, работодавачите и владата. Се состои од 15 членови. Министерот 
за труд, млади и вработување (МТМВ) е претседавачот со ова тело. НТК ја дава 
институционалната рамка за преговорите и договорите меѓу трипартитните партнери 
за предлог-закони во економската, социјалната сфера, вработувањето и другите 
закони поврзани со работните односи, како и политиките и приоритетите поврзани со 
нив. Важна функција на НТК, меѓу другото, е промоција на „развојот на вработувањето 
и мирот во секторот труд“.
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Како што упатува извештајот на NORAD 2011 „со повторното воведување на демократијата 
по воениот режим од 1981 до 1996 година, Гана стана една од повеќето земји во Африка 
со релативно мали политички превирања. (...) Гана, веќе 20 години ги користи процесите 
на социјалниот дијалог врз основа на синдикатите, здруженијата на работодавачите и 
одговорната влада, поддржан од Националниот трипартитен комитет на високо ниво. 
(...) Примерот на Гана за успешниот социјален дијалог би можел да служи како модел 
за другите африкански земји, посебно за интегрирањето на неформалниот сектор во 
процесот на социјалниот дијалог“.

Извор: Норвешка Агенција за развој на соработка (NORAD). 2011. Социјалниот дијалог во земјите во развој 
– Студија подготвена за NORAD (Осло).

Дополнителни информации

 � МОТ. 2011. Слобода на здружување и развој (Прирачник) (Женева).

 � Fashoyin, T. 2004. “Tripartite cooperation, social dialogue and national development”, in 
International Labour Review, Vol. 143, No. 4.

 � Fraile, L. (ed.). 2010. Blunting neoliberalism: Tripartism and economic reforms in the 
developing world (Basingstoke and Geneva, Palgrave Macmillan and ILO).

Д. Посебни придобивки за работниците  
 и работодавачите
НТСД може да им овозможи на организациите на работниците и работодавачите 
информации до кои не би можеле да дојдат, а кои би им помогнале во формулирањето 
на нивните политики и ставови и во вршењето на нивните секојдневни активности. 

Организациите на работниците и работодавачите имаат можност да дадат свој придонес 
кон формулирањето и спроведувањето на јавните политики, како и законодавството, а 
со тоа и да го привлечат вниманието кон потребите и грижите на своето членство. Тие 
се подобро и редовно информирани за ставовите и плановите на владата.

Сите овие аспекти може да ја подобрат репутацијата кај јавноста на овие организации и 
со тоа да се зајакнат и да добијат легитимитет.
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МИСЛЕЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНОТО ТЕЛО НА МОТ
ЗА ТРИПАРТИТНИОТ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ

(добиени во 2012 година)

Група за работниците  
Г-ѓа Еулогија ФАМИЛИЈА (Доминиканска Република) 

Vice-Presidenta, Enc. De Depto. Equidad de Genero  
Извршен член на националната конфедерација на унијата на синдикати (CNUS)

Клучни предности на националниот трипартитен социјален дијалог

1. Тој создава политичка рамка што обезбедува решенија во ситуации на континуиран или 
ситуациски конфликт. Дијалогот овозможува управување, мир и стабилни проактивни 
работни односи, како и колективно договарање. Во случај кога не постојат регулаторни 
закони, или тие се несоодветни, спроведувањето договори ја дава основата за средина 
што овозможува исполнување на правата. Би можело да се каже дека трипартитниот 
социјален дијалог е алатка за справување со дупките во законот за работни односи. 

2. Тој ја промовира и ја јакне толеранцијата и разбирањето меѓу партнерите. Ги 
предвидува одговорностите и ги задолжува синдикатите, работодавачите и владите како 
претставнички тела кои носат низа одлуки за ефективно водење кон национален развој, 
земајќи предвид дека тие се актерите што се вклучени во нивното генерирање.

3. Кога владата дејствува како глава, оној што овозможува и спроведува, резултатите 
од дијалогот стануваат јавни политики што го регулираат однесувањето на оние што 
се застапувани за подобро коегзистирање и исполнување на потребите; го засилува 
секторското единство, социјалната интеграција и институционалното и демократско 
јакнење.

4. Овозможува платформа за градење капацитети за секторите, што го јакне квалитетот на 
репрезентативност на актерите. Добрата волја преовладува над интересите на партнерите 
и нивната заложба е гаранција за негување култура на усогласување.

Клучни научени лекции

1. Еден од партнерите да го нема потребниот легитимитет од индустријата што ја застапува за да 
може да дава предлози за политичките прашања.

2. Производот од дијалогот не мора да резултира со усвојување на законот; меѓутоа, 
поради намерата на партнерите, нивната волја и заедничките цели, резултатите од 
дијалогот стануваат принципи кои задолжително треба да се усогласат и да се користи 
како механизам за надминување на предизвиците. Ако не се почитува од партнерите што 
учествуваат, тогаш може да го ослаби законот, го дискредитира механизмот на социјалниот 
дијалог како соодветен алат и ги одбива партиципаторните решенија, што на крајот влијае 
врз структурата на демократијата.
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ДЕЛ IV

Можни ризици и недостатоци

Според мене, следните се можни ризици и недостатоци што може да произлезат од 
трипартитниот дијалог:

1. Еден од партнерите да го нема потребниот легитимитет од индустријата што ја застапува 
за да може да дава предлози за политичките прашања.

2. Производот од дијалогот не мора да резултира со усвојување на законот; меѓутоа, 
поради намерата на партнерите, нивната волја и заедничките цели, резултатите од 
дијалогот стануваат принципи кои задолжително треба да се усогласат и да се користи 
како механизам за надминување на предизвиците. Ако не се почитува од партнерите што 
учествуваат, тогаш може да го ослаби законот, го дискредитира механизмот на социјалниот 
дијалог како соодветен алат и ги одбива партиципаторните решенија, што на крајот влијае 
врз структурата на демократијата.

Групата за работодавачите 

Г-ѓа Лоес ВАН ЕМБДЕН АНДРЕС (Холандија) 
Конфедерација на индустријата и работодавачите на Холандија (VNO-NCW)

Во изминатиот век, социјалниот дијалог одигра важна улога во Холандија. Помогна да се 
реализира урамнотежен социјален и економски развој кој резултираше со конкурентна 
економија, просперитет и релативно хармонично општество.

Глобализацијата резултира со зголемување на меѓусебната зависност на економиите. 
Последиците од позитивните и негативните случувања во другите делови од светот често 
имаат директно влијание врз случувањата во вашата земја. Тоа ја зголемува непредвидливоста, 
а тоа бара соодветни и брзи одговори. Затоа, јас сум убедена дека конструктивниот социјален 
дијалог е многу поважен денес и за иднината, отколку што бил во минатото.

Клучни предности на националниот трипартитен социјален дијалог

1. За да се направат клучни реформи, потребна е подолга перспектива од она што 
политичарите го имаат предвид кога би работеле изолирани, имајќи го предвид фактот 
дека сакаат повторно да бидат избрани. Договорите со социјалните партнери може да го 
решат овој проблем. 

2. Трипартитниот социјален дијалог најчесто резултира со подобри резултати на долгорочен 
план. Се избегнуваат екстремни позиции и се зема предвид позицијата на потенцијалните 
жртви на реформите. 

3. Договорите со социјалните партнери создаваат поддршка кај јавноста и тоа резултира со 
подобро и побрзо спроведување. Времето што се губи во процесот на одлучување, поради 
повеќе консултации, често лесно се надоместува во текот на фазата на спроведување.
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Исто така, може да има недостатоци во националниот трипартитен социјален дијалог, иако 
тие често може да се отстранат преку создавање соодветни предуслови. 

1. Потребно е подолго време за носење на одлуките, меѓутоа, како што е наведено погоре, 
често тоа се враќа во фазата на спроведување. Во неколку случаи, поради итноста, 
потребно е да се донесе одлука и нема време за консултации за да се постигне договор. 

2. Постигнувањето договор најчесто резултира со компромис од ваша страна. За тоа е 
потребно веродостојно објаснување за членствата на претставниците што преговараат, 
со цел да се добие конечно одобрување. 

Трипартитниот социјален дијалог не е секогаш успешен. Следните предуслови придонесуваат 
за успешни резултати:

 y Добри меѓучовечки односи меѓу актерите и заемна доверба;

 y Сите засегнати страни треба да бидат отворени за други ставови и да бидат подготвени 
на компромис;

 y Адаптибилност и волја за промена на структурите и постапките, со цел забрзување на 
процесот на одлучување.
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А. Губење на слободата на дејствување

Забелешка Одговор

Може да се каже дека трипартизмот 
е самоограничување од владата и 
другите играчи. Може да се каже дека 
ја попречува нивната можност да 
работат за она што тие сметаат дека 
е во најдобар интерес за земјата или 
нивното членство.

Организациите на работници и 
работодавачи имаат тешка задача 
да бараат од своето членство да 
прифати резултати од НТСД што се 
тешки за прифаќање – како што се 
ограничувања на платите, обврската 
за почитување на социјалниот мир или 
нови даноци.

Овие организации може, исто така, да 
се соочуваат со критики од помали 
групи кои не се вклучени во процесот 
на социјалниот дијалог.

Трипартизмот не значи губење на капацитетот на 
дејствување за која било од страните. Тој е форум 
за дијалог што дава увид во различните потреби 
на вклучените страни. Може да биде основа за 
заеднички одлуки и политики, кои им овозможуваат 
на страните да преземаат координирани активности 
во рамките на своите полиња на дејствување. 

Владите и организациите на работници и 
работодавачи го задржуваат своето право на 
одлучување и не се откажуваат од тие права. 
Социјалниот дијалог е доброволен процес. Учеството 
во социјалниот дијалог, исто така, е прагматична 
и стратешка одлука со цел поголемо влијание врз 
донесувањето политики. Ниту една организација не 
треба да биде присилена да учествува.

За намалување на внатрешните критики, 
организациите на работници и работодавачи треба 
да го вклучат своето членство и редовно да го 
известуваат. Тие, исто така, треба да објаснат колку 
чини отсуството од социјалниот дијалог и градењето 
консензус.
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ДЕЛ V

Б. Ослабување на улогата на парламентот

Забелешка Одговор

Трипартизмот понекогаш 
се гледа како фактор што ја 
ограничува демократијата 
бидејќи дел од процесот на 
донесување одлуки го става 
во рацете на организациите 
на работодавачи и работници 
што не носат иста политичка 
одговорност како парламентот, 
чие членство го избира народот. 

Пратениците може да 
приговараат дека местото за 
дебата за текот на активностите 
треба да биде парламентот.

Овој аргумент го прифаќаа многумина во минатото. 
Меѓутоа, денес, малкумина веруваат во тоа. Денес 
се прифаќа дека организациите на работниците и 
работодавачите добиваат легитимитет од нивниот мандат, 
кој го јакнат преку нивното широко членство. 

Парламентот треба да биде информиран за процесот на 
НТСД, на пример:

•	Да се осигури дека трипартитното тело ќе доставува 
редовни извештаи до парламентот; во некои земји, 
политичките документи и предлог-закони што владата 
ги доставува пред парламентот се придружувани од 
мислења дадени од ЕСС или од трипартитните тела;

•	Да се осигури дека претставник од трипартитниот 
институт ќе даде вербален извештај до комисиите на 
парламентот (на пример, Комисијата за прашања од 
областа на трудот);

•	Да се осигури дека одредени пратеници (на пример, 
претседателите на релевантните комисии) ќе 
учествуваат во активностите на трипартитното тело.

•	Организирање заеднички состаноци.
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В. Создавање внатрешни тензии во владата

Забелешка Одговор

Трипартизмот може да влијае врз внатрешните структури 
на моќ, особено ако тие се силни. Членовите на владата и 
владините агенции кои се вклучени во процесот, како што е 
Министерството за труд, може да се смета дека ја добиваат 
својата моќ за сметка на своите министерства.

Тешко дека оваа забелешка ќе 
биде отворено изнесена. Меѓутоа, 
во случај на функционален процес 
на НТСД, постои координиран 
придонес од владата и сите 
релевантни министерства што се 
вклучени во процесот. 
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ДЕЛ V

Г. Обемен и долготраен процес

Забелешка Одговор

Трипартитниот дијалог понекогаш 
се гледа како прилично обемен и 
долготраен процес. 

Иако можеби главниот придонес доаѓа 
од секретаријатот на трипартитното 
тело и од владата, од социјалните 
партнери се очекува да го дадат своето 
мислење и да учествуваат во процесот, 
посебно во кризни ситуации кога и 
обемот на работа е поголем. 

Поради ова, потребни се ресурси за структурите 
и процесите на НТСД (и тие да бидат квалитетно 
искористени), финансии и персонал, особено 
функционален секретаријат за поддршка.

Немање социјален дијалог може да доведе до скапи 
оддолжувања на политички усогласувања што може 
да бидат потребни за повторно воспоставување на 
макроекономската рамнотежа. Времето поминато 
во социјален дијалог е добра инвестиција кога 
резултира со широка социјална и политичка 
поддршка за потребните реформи и го намалува 
отпорот. Времето што се заштедува со брзо и 
непречено спроведување на реформите резултира 
со значајни економски и конкурентни придобивки.

Види Ghellab, Y. et al. 2011. “Social dialogue and social security 
governance: A topical ILO perspective”, in International Social Security 
Review, Vol. 64, No. 4, стр. 55.
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Д. Пад на репрезентативноста на 
 организациите на работниците  
 и работодавачите

Забелешка Одговор

Во последните дваесет години, во 
некои земји е намалено членството 
во синдикатите. Заедно со тоа, се 
зголемува сивата економија ширум 
светот. 

Сè поголем број работници од 
неформалната економија, како и 
други специфични типови работници 
(на пример, жените, работниците што 
работат од дома, невработените лица, 
итн.) се исклучени од или се недоволно 
застапени во институциите и процесите 
на социјалниот дијалог. 

Во некои земји, организациите на 
работодавачите, исто така, бележат 
губење на репрезентативноста.

Поради падот на членството во 
синдикатите во некои земји и 
неможноста за традиционалните форми 
социјален дијалог да вклучат одредени 
типови работници, понекогаш се 
смета дека трипартитниот социјален 
дијалог ја губи релевантноста и 
својата ефикасност за опфаќање на 
вистинските актери во светот на трудот. 

Овие прашања претставуваат значајни предизвици 
за владите, социјалните партнери и општествата во 
целост.

Меѓутоа, инвестирањето во НТСД може да доведе 
до еден „ефикасен циклус“ во кој работата на 
социјалните партнери добива јавно признание, 
а тоа им овозможува поголема видливост и 
поголемо влијание во креирањето на социјалните 
политики. Ова, пак, може да ги направи привлечни 
за потенцијални членови и да го зголеми нивното 
членство и репрезентативност.

Во секој случај, справувањето со овие предизвици 
бара иновативна и соодветна правна и управувачка 
рамка. 

Владите може да играат клучна улога во поддршката 
на социјалниот дијалог во неформалната економија, 
на пример, за проширување на опсегот на постојните 
национални трипартитни тела. Синдикатите и 
организациите на работодавачите, исто така, би 
можеле да ги ревидираат своите структури, политики 
и стратегии за подобро да се организираат и да ги 
застапуваат интересите на неформалната економија.  

Види МОТ. 2002. Пристојната работа и неформалната 
економија, Извештај VI, Меѓународната конференција на 
трудот, 90 седница, Женева, 2002 г.
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Иако сферата на трипартитните консултации традиционално се работните односи 
и социјалната политика, опсегот на трипартитниот социјален дијалог значајно е 
проширен од крајот на 1990-тите години.

Во сè поголем број земји, трипартитните институции за социјален дијалог започнаа 
да се справуваат со низа прашања почнувајќи од работните односи, па сè до социо-
економските политики и широк опсег на макроекономски прашања (на пример, 
фискалните и монетарните политики, трговијата и индустријата). Ова е во согласност 
со претпоставките од Препораката на МОТ за консултации (на национално и на ниво 
на индустрија) од 1960 година (бр. 113) која промовира широк опсег на консултации.

Препорака на МОТ за консултации (на национално и на ниво на 
индустрија) од 1960 година (бр. 113)

Препораката на МОТ за консултации (на национално и на ниво на индустрија) од 1960 
година (бр. 113) има цел унапредување широк опсег на консултации меѓу владата 
и социјалните партнери. Според препораката, консултациите и соработката треба 
особено да имаат цел за: 

а) заедничко разгледување од страна на организациите на работниците и 
работодавачите на прашања од заеднички интерес, во насока на постигнување 
заедничко решение до највисок можен степен; и 

б) да осигури дека надлежните јавни тела ќе бараат мислења, совет и поддршка од 
организациите на работодавачи и работници, на соодветен начин, во поглед на 
прашања како што се:

i) подготовката и спроведувањето закони и регулативи што влијаат врз 
нивните интереси;

ii) воспоставувањето и функционирањето на национални тела, како што се 
оние што се одговорни за организација на вработувањето, стручната обука 
и преквалификација, заштита на работниците, здравје и безбедност при 
работа, продуктивност, социјално и пензиско осигурување;

iii) изготвување и спроведување планови за економски и социјален развој.
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Практично, опсегот теми што се разгледуваат во рамките на трипартитните дискусии 
зависи од потребите на луѓето, рамнотежата на моќта меѓу социјалните партнери и 
владата, меѓународното опкружување, политичката ситуација во земјата, културата 
на социјалниот дијалог, итн.

Некои од темите може да ги разгледуваат специјализирани тела, како што 
е телото за здравје и безбедност при работа. Примери:

Турција: Регулатива од 2004 година за работните постапки и принципи на 
Трипартитниот советодавен одбор за професионалниот живот

Уругвај: Одлука 83/96 од 1996 година за основање Трипартитен 
национален совет за безбедност и здравје при работа

 © ILO/Lord R.
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Колумбија – Широки надлежности на трипартитната комисија за 
плати и трудови политики

Мандатот на трипартитните институции може да биде широк. На пример, во случајот 
со Колумбија, законот бр. 278 од 1996 година ја овластува трипартитната постојана 
комисија за плати и трудови политики, меѓу другото, да промовира добри индустриски 
односи со цел постигнување правда во средина на економска координација и 
социјална рамнотежа; да придонесува кон решавање на колективните работни 
спорови; преку соработка да дефинира политики за платите и политики кои опфаќаат 
различни прашања од областа на трудот (на пример, благосостојбата на работниците, 
минимална плата, создавање работни места, учество на работниците во управните 
структури на претпријатијата...). 

Комисијата, исто така, има надлежност да го следи исполнувањето на усвоените 
мерки и политики и да изготвува предлог-закони во областа на своите надлежности, 
кои потоа владата ги упатува до Конгресот. Понатаму, може да разгледува различни 
прашања што ги формулира владата во врска со Конвенцијата бр. 144 на МОТ. 

Извор: Ley núm. 278, por la cual se reglamenta la composición y el funcionamiento de la comisión permanente de 
concertación de políticas salariales y laborales, creada por el art. 56 de la Constitución Política Nacional. 
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A. Список теми на трипартитниот  
 социјален дијалог

1. Можни прашања за трипартитна дискусија на  
 национално ниво

Следниот список не е сеопфатен, тој нуди примери за опсегот прашања што може да 
се вклучат во трипартитниот социјален дијалог на национално ниво.

i) Труд и работни односи

 � Трудово законодавство и усогласување со него

 � Формулирање плати, вклучително определување на минималната 
плата

 � Решавање работни спорови од национална важност

 � Слобода на здружување

 � Постапки за колективно договарање

ii) Прашања од економската политика

 � Макроекономска политичка рамка и економски раст

 � Структурни промени и трансформација на економијата

 � Монетарна политика

 � Продуктивност и економска конкурентност

 � Даноци и фискална политика

 � Преминување кон пазарна економија

 � Регионална интеграција

 � Програми за структурни усогласувања

 � Стратешки процеси за намалување на сиромаштијата

 � Трговска политика
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iii) Создавање можности за вработување

 � Политика за пазарот на трудот (како интегрален дел од прашањата од 
пошироката социо-економска политика) 

 � Создавање работни места во мали и средни претпријатија

 � Одржливи претпријатија

 � Политика за вработување

 � Политика за образование и обука

 � Политика за миграција

iv) Родова еднаквост

 � Елиминација на родовата дискриминација при вработувањето 
(вклучувајќи го родовиот платен јаз)

 � Сексуално малтретирање и родово насилство на работното место

v) Социјално осигурување и заштита

 � ХИВ и СИДА и светот на трудот

 � Реформи во социјалното и пензиско осигурување 

 � Социјална заштита

 � Заштита на мајчинството 

Вклучување на актерите од „реалната економија“ во социјалниот 
дијалог за економските и социјални политики е клучно за 
формулирање и спроведување на стратегијата за развој со 
зголемување на работните места.

Source: ILO. 2013. Jobs, growth and social justice - Report of the Director-General, 9th European 
Regional Meeting, (Oslo, April 2013).
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vi) Работни услови

 � Здравје и безбедност на работното место

 � Работни часови

 � Работно време

 � Мерки за семејство-работа

 � Родителско отсуство

vii) Меѓународни стандарди на трудот и програми на МОТ

Секоја тема што е предмет на меѓународните стандарди на трудот (МСТ) 
треба да биде соодветна како предмет за НТСД. 

За оние земји што ја ратификувале Конвенцијата на МОТ за трипартитни 
консултации (Меѓународни стандарди на трудот), од 1976 година (бр. 
144) – т.е. 133 земји-членки заклучно со мај 2013 година – треба да имаат 
воспоставено постапки за разгледување на прашањата поврзани сo МСТ 
(види Глава IX за Меѓународните стандарди на трудот и социјалниот дијалог).

Особено, Националните програми за пристојна работа (НППР) – т.е. програмите 
за работа и соработка на МОТ во една земја – се соодветна тема за трипартитниот 
социјален дијалог. НППР треба да бидат предмет на трипартитна дискусија на 
национално ниво во сите фази: формулирање, спроведување и процена. Откако 
ќе се усвои, НППР, исто така, претставуваат медиум преку кој земјата може да 
добие техничка соработка во процесите на воспоставување или јакнење и 
институциите за трипартитен социјален дијалог. 
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Јапонија – Трипартитен договор за стабилност на работното место  
и работниот однос, од 2009 година

Во 2009 година, во контекст на глобалната економска криза и кризата на работните 
места, социјалните партнери и владата се вклучија во трипартитни консултации во 
насока на промовирање на стабилноста на работниот однос. Поделбата на работата 
и поддршката за малите и средните претпријатија се сметаше како клучен начин за 
постигнување на оваа цел. 

По интензивните дискусии – имаше разидување на мислењата на организациите на 
работниците и работодавачите во однос на дефиницијата и опсегот на уредувањето 
на поделбата на работата, меѓутоа, трипартитните партнери постигнаа договор за 
стабилност на работното место и вработувањето во март 2009 година. Овој договор 
содржи различни мерки за одржување на работниот однос преку шеми за поделба на 
работата што ги субвенционира владата, а кои се спроведуваат на ниво на претпријатие 
врз основа на консултации меѓу работниците и раководството. Тие мерки вклучуваат: 
а) привремена невработеност наспрема отпуштања, б) намалување на работното 
време, в) образование и обука и г) привремена прераспределба на работници меѓу 
претпријатијата. 

Извор: Ghellab, Y. 2009. Заздравување од кризата преку социјален дијалог, Дијалогот накусо бр. 1 (Женева, МОТ). 
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Национални програми за пристојна работа на МОТ

МОТ е посветен на можностите за напредување за жените и мажите да постигнат 
пристојна и продуктивна работа во услови на слобода, еднаквост, сигурност и човеково 
достоинство. На национално ниво, МОТ има цел промовирање на овие принципи 
преку рамката на Националните програми за пристојна работа (НППР). 

НППР обезбедуваат платформа од која ќе се пренесе како МОТ и неговите конституенти 
ќе се справат со недостатоците во однос на пристојната работа и ќе придонесе кон 
позитивни промени во политиките и животот на жените и мажите во земјата. Тие се 
создадени и се спроведуваат со целосно вклучување на трипартитните конституенти. 
Владите, организациите на работодавачите и работниците се клучните партнери и 
корисници на НППР и нивната улога треба да биде јасно дефинирана. Овој документ 
треба да ги одразува нивните ставови.

На ниво на спроведување, исто така, треба да се осигури активно учество на 
трипартитните конституенти. Конституентите треба редовно да го следат напредокот. 
Во некои земји, овој процес е институционализиран преку националните трипартитни 
управни комисии или слични форуми. Онаму каде што има слабости, треба да се 
идентификуваат соодветни мерки за градење капацитети. 

Клучната стратегија е градење институционален капацитет за да можат трипартитните 
конституенти да ги создадат и да ги спроведат НППР. Ова ќе им помогне пошироко да 
учествуваат во националното планирање на развојот и да одиграат ефективна улога во 
формулирањето на националната економско-социјална политика.

Извор: МОТ. 2011. Национални програми за пристојна работа на МОТ – Прирачник, верзија бр. 3  
(Женева, МОТ).
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2. Прашања од регионална или секторска природа

Важно е да се земе предвид кои области не ги опфаќа НТСД. Иако прашањата од чисто 
регионална или секторска природа треба да бидат одговорност на регионалните и 
секторски трипартитни тела, во одредени случаи, трипартитниот социјален дијалог 
на национално ниво може да им помогне на регионите, провинциите или секторите 
во случај на акутни проблеми. Понатаму, ако одредни проблеми на регионално, 
провинциско или секторско ниво влијаат врз целата земја, треба да се дискутира 
на национален форум.

Прашањето на трипартитниот социјален дијалог на регионално ниво подетално се 
разгледува на крајот од Првиот дел од овој Водич (Анекс).

На секторско ниво, во МОТ во Женева, неколку пати годишно се среќаваат 
претставниците на владите и организациите на работниците и работодавачите од 
различни земји и региони и учествуваат на трипартитни секторски меѓународни 
состаноци и глобални форуми за дијалог. Консензусот што се постигнува на тие 
состаноци резултира со препораки за политики и активности во секторите. На 
пример, во 2013 година, во МОТ се одржаа секторски состаноци за да се разгледа 
Конвенцијата за работа во областа на рибарството, од 2007 година (бр. 188), или 
ефектите од економската криза во секторот цивилно воздухопловство.

Европска унија – Принципот на супсидијарност

Со цел да се донесе одлука на најсоодветно ниво при одлучувањето во одредена 
област, Европската унија го следи принципот на супсидијарност. Овој принцип не се 
однесува посебно на трипартитните дискусии, туку воопшто на функционирањето 
на ЕУ. Меѓутоа, може да послужи како инспирација за трипартитните конституенти. 
Според членот 5 од Договорот за Европската унија:

(...) Унијата дејствува единствено ако земјите-членки не можат во доволна мера да 
ги постигнат целите на предложената активност, на централно или на регионално 
или локално ниво, туку, имајќи го предвид обемот или ефектите на предложената 
активност, би било подобро да се реализираат на ниво на Унијата.

Со други зборови, ништо не се презема од поголемата и посложена организација ако 
тоа не може да се направи на исто ниво од помала и поедноставна организација.
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ДЕЛ VI

Б. Формулирање на агендата 

Формулирањето на агендата за социјален дијалог е суштински дел 
од управувањето со трипартитниот процес. 

Уште еднаш, постојат повеќе опции.  

Најчестите опции се наведени подолу. Без оглед на избраното решение, сите засегнати 
страни треба целосно да разбираат како се ставаат точките на агендата.

а. Секој партнер – Секој партнер може да стави точка во агендата. Овој пристап 
може да се гледа како „демократски“. Меѓутоа, исто така, може да ја оптовари 
агендата, а со тоа таа да биде нефункционална.

б. Правилото на мнозинство – Мнозинството од групите што ги претставува 
трипартитното тело може да стават точка во агендата. Меѓутоа, ако една од 
групите смета дека некоја тема се дискутира спротивно на нејзина волја, тогаш 
учеството може да биде мошне ограничено.

в. Консензус – Владата и социјалните партнери заеднички се договараат за 
агендата. Ова е потенцијално поефективен и попосакуван метод.

Формулирањето на агендата значи поставување приоритети. Социјалниот дијалог 
треба да биде средиште при поставувањето на политичките приоритети.

Идеално, агендата во процесот на НТСД треба да се планира во определена 
временска рамка. Со тоа ќе им овозможи на партнерите и на владата доволно време 
да направат истражување и да ги утврдат меѓусебните ставови. Генерално, однапред 
утврдена агенда дава основа за постабилна и систематска работа. 

Покрај тоа, исто така, потребна е и флексибилност за брзо справување со итните 
прашања. Понатаму, откако ќе се дефинира агендата, таа треба да се достави до 
учесниците, или да се објави, за да се осигури континуитет на состаноците.

Во случајот на трипартитна институција, извршното тело што соработува со 
секретаријатот треба да ја подготви агендата и да ја стави пред пленарна седница 
за одобрување.
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Формулирање на агендата – практични упатства

За да се обезбеди соодветна агенда за планираната средба, секретаријатот на 
трипартитното тело треба да го прибере следново:

 y Предлог-закони за кои се бара мислење од трипартитното тело и кои се во фаза на 
подготовка (според тоа, потребен е континуиран контакт со министрите надлежни 
за социјални работи и со кабинетот на премиерот);

 y Приоритетите на владата, особено во сферата на националната политика од 
областа на трудот и трудовата администрација;

 y Приоритети на социјалните партнери (заеднички или индивидуални);

 y Други важни прашања и тенденции во трудовата и социо-економската област.

Имајќи ги предвид овие информации, може да се изготви реален распоред и нацрт-
агенда за седниците на годишна основа. Овој распоред ќе овозможи навремена 
подготовка на работите за кои ќе се дискутира и ќе се испланираат потребните 
ресурси. Токму во оваа фаза, секретаријатот на трипартитното тело може да има 
проактивна улога и да даде дополнителна енергија во трипартитните дискусии и, 
воопшто, во социјалниот дијалог.

Извор: Lecuyer, N. 2003. Guide for Secretariats of National Tripartite Consultation Bodies in English-speaking African 
Countries (R. Pritzer ed.). „Во фокус“, Програма за социјален дијалог, законот за работни односи и трудова 
администрација, Африкански регионален центар за трудова администрација (Хараре, МОТ).
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ДЕЛ VI

В. Циклусот на социјалниот дијалог
Социјалниот дијалог е континуиран процес. 

Формулирањето на агендата на трипартитните состаноци, исто така, значи да се 
земе предвид она што било дискутирано на претходните трипартитни дискусии 
или преговори. Затоа, за да биде одржлив националниот социјален дијалог, мора 
да постои соодветен циклус на социјалниот дијалог. Овој циклус треба да се состои 
од механизам кој ќе се заснова на различни фази, имено: i) редовни консултации; ii) 
одлуки и договори; iii) спроведување договори; и iv) следење/процена.

Социјалните партнери треба активно да се вклучат во сите тие фази.

Одржувањето детална евиденција за дискусиите, како и усвојувањето меморандум 
со заклучоци што ќе биде достапен за сите учесници може да придонесат да се 
избегнат подоцнежни недоразбирања.

Циклусот на социјалниот дијалог

Повратни информации за наредната рунда од социјалниот дијалог

Дискусија
Преговори

Програма
за договорените
акции

Спроведување
Проследување
Следење
Евалуација

Извор: Ishikawa, J. 2003. Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book (Женева, МОТ).
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Трипартитен социјален дијалог на национално ниво – Можни 
показатели на интензитетот

Ниво 1

Највисок 
интензитет

Постојат докази за редовните состаноци и соработката меѓу социјалните 
партнери и постои јасен и документиран доказ за учеството при 
носењето на клучните макроекономски одлуки:

 има податоци за редовноста на трипартитните состаноци

 може да се обезбедат конкретни примери за националните одлуки 
(ова може да ги вклучува и платите)

Ниво 2

Не постои редовна комуникација меѓу социјалните партнери, меѓутоа, 
тие се среќаваат кога е потребно:

 од трипартитните дискусии произлегуваат одлуки во врска со 
национални економски и социјални прашања

Ниво 3

Повремено се одржуваат средби меѓу социјалните партнери, главно 
заради информирање и консултирање:

 Социјалните партнери даваат препораки, кои може но не мора да 
бидат прифатени од владата

Ниво 4
Социјалните партнери се среќаваат, но не дискутираат за значајни 
прашања (псевдотрипартизам).

Ниво 5 Нема учество за ниту едно прашање на национално ниво.

Извор: Kuruvilla, S. 2006. “Social dialogue for decent work”, in D. Ghai (ed.): Decent Work: Objectives and Strategies, 
(Geneva, IILS-ILO).
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A. Владата
Владата игра клучна улога во унапредувањето на НТСД. Кога владата ќе покаже волја 
да ги признае организациите на работниците и работодавачите како полноправни 
легитимни партнери способни да дадат значаен придонес во креирањето на 
политиките – и кога ќе покаже континуирана заложба за процесот – тогаш ќе се 
постигне успех од социјалниот дијалог. 

1. Основни одговорности

Во однос на НТСД, може да се идентификуваат четири основни одговорности на 
владата:

а. Давање поддршка – Владата треба да воспостави соодветни институционални 
и правни рамки за НТСД, особено, да осигури почитување на владеењето на 
правото, слободата на здружување и правото на колективно договарање;

б. Промоција – Според меѓународните стандарди на трудот, владите се 
одговорни за промовирање на НТСД преку преземање соодветни мерки за 
редовни и ефективни консултации со социјалните партнери (види во Глава IX 
за Меѓународните стандарди на трудот и социјалниот дијалог);

в. Учество – Како една од трите страни во процесот, владата треба да се вклучи 
во активни консултации или преговори на еднаква основа со социјалните 
партнери со цел носење одлуки врз основа на консензус; треба да охрабрува 
размена на информации и да се обидува да најде поддршка за своите политики; 
треба да биде отворена за предизвикот да го дели процесот на донесување 
одлуки со клучните засегнати страни во општеството; 

г. Спроведување – Владата треба да осигури, кога е потребно, резултатите од 
НТСД да се преведат во конкретни јавни политики и програми; за ова, владата 
треба да воспостави соодветни механизми за следење со цел да гарантира 
почитување на овие договори.

П: Кој треба да учествува во трипартитниот 
социјален дијалог?

О: Оние кои се најдиректно вклучени во светот 
на работата.



VII

97

ДЕЛ VII

Поограничена и индиректна улога на владата во НТСД – Примери

Холандија

Владата е застапена во економско-социјалниот совет (SER) 
преку независни експерти. Овие експерти ги назначува 
кралот, меѓутоа тие не ја застапуваат владата. Тие не се 
обврзани да ја консултираат владата или да дејствуваат 
согласно владините упатства. Кралските членови 
вклучуваат претставници од Холандската централна банка 
и од CPB Бирото за анализа на економската политика на 
Холандија. Еден од кралските членови, исто така, е во 
функција на претседавач. Должностите на овие експерти 
е да служат на јавниот интерес и да бараат компромис во 
случаите кога работодавачите и работниците не можат да 
постигнат консензус.

Јапонија

Во Јапонија има воспоставена практика на трипартитни 
консултации за различни области од трудовите политики 
преку трипартитен Совет за трудова политика, кој е 
организиран со учество на академски експерти и/или 
практичари (оние кои ги претставуваат јавните интереси) 
и претставниците на работниците и работодавачите. 
Министерството за здравство, труд и социјална заштита 
служи како секретаријат.
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2. Кое министерство треба да ја застапува владата?

i) Вовед

Во повеќето случаи, Министерството за труд ја има водечката улога во промоцијата 
и спроведувањето на процесите на НТСД, вклучувајќи ги другите министерства, кога 
тоа е потребно.

Поретко, оваа улога ја има кабинетот на Претседателот или на Премиерот.

Без оглед на изборот на опцијата, водечкото министерство во принцип треба, исто 
така, да биде одговорно за обезбедување ресурси за поддршка на процесот на НТСД 
– како што се трошоците за состаноците и трошоците на секретаријатот.

Во секој случај, кога на агендата на трипартитните дискусии се наоѓаат теми што 
опфаќаат неколку министерства, преговарачката група на владата треба да вклучи 
претставници од сите засегнати министерства, кои треба да се обидат да ги 
координираат своите ставови.

Примери за вклучување на националните министерства во 
институциите за НТСД

Костарика

Застапувањето на владата во Consejo Superior de Trabajo ги 
вклучува Министерството за економија и Министерството 
за правда, така што, ако дискусиите се однесуваат на правни 
или економски прашања, владината делегација може да 
учествува и да постигне консензус за прашања што се надвор 
од надлежностите само на министерството за труд.

Албанија

Владата ја застапуваат седум министерства во Национален 
совет на трудот: Министерот за труд, социјални работи и 
еднакви можности; Министерот за образование и наука; 
Министерот за економија и енергетика; Министерот за правда; 
Министерот за здравство;  Министерот за јавни работи и 
телекомуникации и Министерот за финансии. Министрите 
ретко учествуваат на состаноците на Националниот совет на 
трудот, но, замениците се секогаш присутни. Со Националниот 
совет претседава Министерството за труд, социјални работи и 
еднакви можности и ја координира позицијата на владините 
членови.
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ii) Министерството за труд ја има водечката улога во НТСД

Предноста кога министерството надлежно за прашањата од областа на трудот ја 
има водечката улога во НТСД е тоа што вработените во ова министерство често се 
искусни во работата со социјалните партнери и во постигнувањето консензус.

Ова би било најсоодветното решение, особено кога НТСД е во врска со прашања што 
се директно поврзани со светот на работата, како што е политиката за вработување, 
рамката за индустриските односи, реформите во законот за работни односи, 
стручната обука, итн.

Една од клучните функции на трудовата администрација е промоција на трипартизмот. 
Истовремено, многу трудови администрации ширум светот вклучуваат претставници 
од организациите на работници и работодавачи во сопствените структури и системи 
на управување. Така, може да се каже дека трипартизмот во многу земји е дел од 
управувањето на трудовата администрација.

Според тоа, силните трудови администрации се клучни за ефективен социјален 
дијалог. Во некои земји, на министерствата за труд и трудовите инспекторати им 
недостасува видливост во рамките на владата или имаат проблеми во управувањето 
што ги попречуваат од ефикасно извршување на своите функции (на пример, 
недостиг на капацитети, недоволно средства, неефикасно управување со човековите 
ресурси, итн.). Во ова поле, клучно е градењето капацитети.

Во Виетнам, водечката улога на Министерството за труд, 
инвалиди и социјални работи е утврдена со Одлуката 145/2004/
ND-CP од 14 јули 2004 година, која предвидува конкретни упатства 
и насоки за спроведувањето на одредбите од законот за работни 
односи кои се поврзани со вклучувањето на организацијата 
на работници и работодавачи во донесувањето политики и во 
консултациите, за правните и прашањата од областа на трудот.
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Улогата на кабинетот на Претседателот или Премиерот во 
институциите за НТСД – Примери

Нигер

Националната комисија за социјален дијалог е во рамките 
на кабинетот на Премиерот. Кабинетот на Премиерот го 
обезбедува буџетот за функционирање на институцијата, 
додека, пак, функционирањето на постојаниот секретаријат 
на телото го обезбедува Министерството за труд, кое го 
назначува секретарот (државен службеник од високо ниво) и 
персоналот за поддршка. Претседателот и потпретседателот 
на комисијата ги назначува Премиерот врз основа на список 
кандидати на предлог од членовите на Комисијата.

Ирска

Кабинетот на Taoiseach (Премиерот) е одговорен за 
надгледување на целокупните преговори и спроведување на 
договорите за социјално партнерство, основната форма на 
национален социјален дијалог.

Украина

Администрацијата на Претседателот на Републиката е 
директно надлежна за функционирањето на Националниот 
трипартитен социјален и економски совет. Го основа 
секретаријатот и го назначува претседавачот со него, по 
консултација со членовите на Советот. Исто така, го води 
целокупниот процес на социјалниот дијалог.

Дополнителни информации
 � Rychly, L. 2013. Ministries of Labour: Comparative Overview – Database, Organograms, ILO 
Action, LAB/ADMIN Работен документ бр. 27 (Женева, МОТ).
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МИСЛЕЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНОТО ТЕЛО НА МОТ ЗА 
ТРИПАРТИТНИОТ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ

(добиени во 2012 година)

Група за владите 
Г. Гил ДЕ РОБЈЕН (Франција) 

Претседавач со управното тело на МОТ

Социјалниот дијалог во контекст на МОТ вклучува дијалог во рамките на претпријатието и надвор 
од него. Упатува на вистинско вклучување на социјалните партнери во процесите на одлучување 
за економските и социјалните прашања на локално, национално и меѓународно ниво.

Всушност, земјите со најдобри практики на социјален дијалог често се оние што реализираат 
исклучителни економски резултати, додека, пак, во многу случаи важи и спротивното. Кога 
политиките се основаат на силен трипартитен консензус – каде што сите го кажале своето – шансите 
за економски и индустриски успех се поголеми отколку во случај кога нема социјален дијалог.

Клучот на успехот на овие практики е помалку во нивната релативно целосна или обврзувачка 
природа отколку во веродостојноста на механизмите за социјалниот дијалог и самите актери 
во него.

Во рамките на мојот мандат како Министер за транспорт, а подоцна Министер за образование – 
два сектори, во кои во Франција, социјалниот дијалог не е само на зборови – јас секогаш сум бил 
свесен за предусловите, дека Државата целосно ќе ја исполни својата двојна улога како двигател на 
социјалниот дијалог и ќе гарантира за склучените договори. Дополнително на основното разбирање 
на економските и социјалните последици од своите дела – за тоа се потребни отвореност и добра 
волја, како и поддршка од силна трудова администрација, вклучувајќи ја трудовата инспекција.

Понатаму, социјалниот дијалог треба еднакво да се занимава со претпријатието и со работниците во 
него – едното не може без другото. Ова можеби е очигледно, меѓутоа, не е секогаш таков случајот.

Уште поважно, одлучувачкиот критериум е довербата. За да се создаде вистински социјален 
консензус потребно е време, а процесот на преговарање често може да биде тежок и ризичен. Во 
секој случај, социјалниот дијалог треба да биде вкоренет во соодветна и плодна почва, зависно од 
културата, синдикалните традиции и индустриските и социјалните карактеристики на земјата. Не 
функционира еден единствен пристап за сите. 

Социјалниот дијалог е практика која треба постојано да се подобрува и да се ревидира. Прво, тоа е 
човечка, жива практика. 
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Второ, социјалниот дијалог е реактивен процес, зазема различни форми, генерира различни 
резултати и се развива, зависно од тековните прашања и грижи. Слично, содржината на социјалниот 
дијалог се развива и треба да продолжи да се развива. Треба да ги опфаќа сите економски и 
социјални прашања и не само да ја промовира добросостојбата на работниците, туку и целокупниот 
развој и конкурентноста воопшто. На крајот, социјалниот дијалог е дел од професионалниот живот, 
економскиот развој, технолошките промени и, конечно, од променливиот свет на работата.

Група за владите 
Г. Хамаду СИДО (Нигер) 

Генерален секретар, Министерство за труд и државна служба

Клучни предности на националниот трипартитен социјален дијалог

1. Подобра комуникација меѓу актерите во светот на работата, што води до подобро 
разбирање на одлуките поврзани со нивните односи.

2. Подобро спроведување на стандардите од страна на работодавачите и работниците.

3. Подобра поддршка од работниците за вредностите и целите на претпријатието, што води 
до подобра продуктивност. 

4. Гаранција за социјален мир што ќе води до подобар економски и социјален напредок, од 
ниво на претпријатие до национално ниво, како и за семејствата на работниците.

Клучни научени лекции

1. Комуникацијата е важен елемент за успешен социјален дијалог: страните треба да 
бидат информирани за договорите што се спроведуваат, како и за тешкотиите со кои се 
соочуваат при нивното спроведување. 

2. Довербата е основа за успешен социјален дијалог. Постои потреба да се вложат напори за 
да се изгради доверба меѓу страните во рамките на сите проекти поврзани со социјалниот 
дијалог.
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Б. Организации на работници и работодавачи

Организациите на работници и работодавачи се клучните актери 
за управувањето на пазарот на трудот и за развој на индустриските 
односи, што води до стабилност, социјална правда и мир.

Ако постои единствена национална конфедерација на синдикати и една национална 
конфедерација на работодавачи, тогаш е директен изборот на организациите што 
ќе учествуваат во НТСД.

Меѓутоа, во многу случаи, има повеќе од една организација. Понекогаш, овие 
организации имаат спротивставени ставови. Во други случаи, тие работат заедно и 
се согласуваат дека треба да бидат застапени во трипартитниот дијалог.

1. Критериуми за репрезентативност

Еден од главните предизвици на социјалниот дијалог е поврзан со определбата 
на организациите на работниците и работодавачите да учествуваат во процесот 
на консултациите или преговорите. Овој дел го разгледува прашањето на 
„репрезентативноста“ на организациите на работодавачите и работниците. 

Според советодавните тела на МОТ, определбата на „најрепрезентативните 
организации“ – за целите на учество во процесите на трипартитна соработка и 
колективно договарање – треба да се заснова на прецизни, објективни и претходно 
воспоставени критериуми за да се избегне каква било можност за пристрасност 
или злоупотреба. Недостигот на јасна постапка за определување на критериумите 
за репрезентативност вклучува ризик од политичка пристрасност.

Со други зборови, таквата определба не треба да се остави во рацете на владите. Во 
повеќето случаи, критериумите за репрезентативност се дефинираат со закон по 
консултација со засегнатите организации на работници и работодавачи. Меѓутоа, 
во одредени случаи (поограничено), таквите критериуми се дефинираат со 
трипартитен договор (на пример, Република Чешка).

Претходната определба на прецизни и објективни критериуми за дефинирање на 
репрезентативноста на организациите на работниците и работодавачите може 
да помогне да се појасни рамката во која секторските партнери дејствуваат и ги 
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избегнуваат споровите поврзани со легитимитетот на кој било склучен договор, или 
одлуките што ги носат трипартитните тела.

Конечно, во случаите каде што има спор околу репрезентативноста меѓу социјалните 
партнери, кој би можел да го наруши процесот на социјалниот дијалог, тој спор мора 
да го реши објективно и независно тело. 

Белгија – Критериуми за репрезентативност во законот за 
националната трипартитна институција

Членовите што ги претставуваат најрепрезентативните организации на работодавачи 
и работници во индустријата, услужниот сектор, земјоделството, стопанството, 
занаетчиството и непрофитните сектори се избираат врз основа на двоен список 
кандидати што ги претставуваат тие организации, под услов одреден број кандидати да 
ги претставуваат малите и средни претпријатија и семејни бизниси. Тринаесетте мандати 
на најрепрезентативните организации на работодавачи се дистрибуираат на следниов 
начин:

 y Осум мандати за најрепрезентативната организација на работодавачи на национално 
ниво – која ги застапува работодавачите од апсолутното мнозинство од следните 
сектори: индустрија, трговија и услуги – под услов мнозинството работници, исто така, 
да бидат застапени;

 y Три мандати по предлог од Високиот совет за самовработените и малите и средни 
претпријатија;

 y Еден мандат за најрепрезентативната организација на работодавачите што ги 
претставуваат работодавачите во земјоделството;

 y Еден мандат за најрепрезентативната организација на работодавачите на национално 
ниво која ги претставува работодавачите во непрофитниот сектор.

Членовите што ги претставуваат најрепрезентативните организации на работниците се 
избираат врз основа на двоен список кандидати што ги предлагаат овие организации. 
За да се сметаат за најрепрезентативни организации на работници, тие треба да ги 
исполнуваат следниве критериуми:

1. Да бидат воспоставени на национално ниво и да функционираат 
интерпрофесионално;

2. Да го претставуваат апсолутното мнозинство во секторите и категориите 
вработени во приватниот и јавниот сектор, под услов, исто така, да бидат застапени 
мнозинството работници;
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3. Во текот на четиригодишниот период пред назначување (на претставниците) да 
имаат во просек 125.000 членови што плаќаат членарина, вклучително членови на 
партнерски и поврзани организации;

4. Како дел од својот статут да ја имаат заштитата на интересите на работниците.

Извор: Закон за Национален совет на трудот од 29 мај 1952 година (член 2, ставови 3 и 4 (извадоци)) изменет и 
дополнет со Законот од 30 декември 2009 година.

Дополнителни информации
 � МОТ. 2002. La représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs en Afrique 
francophone dans un contexte comparatif (Дакар).

 � Casale, G. 1996. Union Representativeness in a Comparative Perspective, ILO-CEET Работна 
студија бр. 1 (Женева, МОТ).
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Критериуми на репрезентативноста на организациите на 
работниците и работодавачите за учество во трипартитните 
консултации на национално ниво кои се користат во неколку земји 
(Избор на примери)

- членство
- географско и индустриско покривање
- број на склучени колективни договори
- резултати од професионалниот избор

- почитување на демократските принципи 
 во функционирањето на организацијата
- финансиска/организациска независност
- повеќегодишно искуство
- инфраструктура за комуникација 
 (интернет-страница, публикации...)

- членство во меѓународни организации,
 посебно МКС и МОР
- присуство на организацијата на ниво на 
 претпријатие и работно место (за синдикатите)

Квантитативни
критериуми

Квалитативни
критериуми

Други
критериуми

2. Легитимитет и „еднакво рамниште“

Репрезентативните организации на работниците и работодавачите треба да 
учествуваат во процесите на НТСД на „еднакво рамниште“. Ова не бара секогаш 
ист број претставници – иако често ова е најчесто избраната опција – меѓутоа, 
предвидува ставовите од секоја страна еднакво да бидат земени предвид.
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Организациите на работниците и работодавачите мора слободно да избираат 
кој ќе ги застапува во консултациите. Синдикатите не можат да стават вето за 
работодавачите да пратат некој делегат во трипартитната средба, и обратно. 
Владата не може да избере претставник или да побара од одреден работодавач или 
работник да го направи тоа, или да не го направи тоа, да зборува од името на својата 
организација.

Понатаму, ефективниот трипартизам зависи од легитимитетот на социјалните 
партнери. Ова значи дела лидерите на организациите на работниците и 
работодавачите треба да уживаат доверба. Лидерите треба да ги споделуваат 
информациите со своето членство. Членовите треба, исто така, да можат да ги 
изразат своите ставови и треба да бидат застапени нивните интереси. Треба да 
се посвети посебно внимание на застапувањето на жените, како и специфичните 
групи – како што се работниците во неформалната економија, младите жени и мажи, 
руралните работници и мигрантите-работници, луѓето кои живеат со ХИВ, работници 
со посебни потреби, ЛГБТ-работници и работниците од етничките малцинства.  

Права на малцинските организации – Позицијата на надзорните 
тела на МОТ

Според надзорните тела на МОТ, разликата меѓу најрепрезентативните организации 
и другите организации треба да се ограничи на препознавањето одредени 
повластени права, на пример, за целите на колективното договарање, консултации 
од надлежните тела или назначување делегати во меѓународни организации. 

Со други зборови, ваквото разликување не треба да влијае со лишување на 
синдикалните организации што не се признати како најрепрезентативни (малцински 
организации) од суштинските начини за дефинирање на професионалните интереси 
на своето членство, организирање на својата администрација и активностите и 
формулирањето на нивните програми, според Конвенцијата бр. 87 на МОТ. 

Извори:

 �МОТ. 2006. Слобода на здружување – Резиме на одлуки и принципи од Комитетот за слобода на 
здружување на Управното тело на МОТ, (Женева), став 346-359.

 �МОТ. 2012. Да се даде лик на глобализацијата: Општо истражување на основните конвенции во врска со 
правата на работа, во контекст на Декларацијата на МОТ за социјална правда за праведна глобализација, 
2008 година, 101 седница на Меѓународната конференција на трудот, 2012 година; ставови 96-98.
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В. Други експерти
Во одредени случаи, во процесот на консултации и преговори може да бидат потребни 
лица надвор од оние што се повикуваат од јавните тела и од социјалните партнери.

Имајќи ја предвид сложеноста на многу прашања што се разгледуваат во 
трипартитните процеси, посебно во случајот на технички и правни работи, од клучно 
значење се придонесот и подготовката на истражувања врз основа на докази кои 
ги изработуваат експерти за да се одвива информиран социјален дијалог и да се 
дојде до веродостојни резултати. Надворешната експертиза што ја даваат независни 
експерти и членови на академската заедница може, исто така, да придонесе кон 
донесување информирани одлуки и ефективен одговор на прашањата што ги 
поставуваат трипартитните партнери.

Како се потпираат трипартитните институции на внатрешната и 
надворешната експертиза? Избор на примери

Ирска Членовите на Националниот економско-социјален совет (НЕСС) на Ирска се 
претставници на организациите на работодавачите, синдикатите, организациите 
во земјоделството, доброволни организации и организации од заедницата, како 
и организации за заштита на животната средина и раководителите на владините 
министерства. Исто така, има и независни експерти.

НЕСС функционира главно преку мал технички Секретаријат. На тековна 
основа, Секретаријатот работи со осум независни членови од Советот, секој од 
нив со техничка експертиза во областа на економијата, социјалната политика 
и животната средина. Овие експерти придонесуваат со истражувања и 
експертиза од пошироката мрежа каде што се активни. Посебно, експертите 
помагаат да се осигури дека работата што ја подготвува Секретаријатот ги 
интегрира заклучоците од истражувањата и експертизата што е релевантна за 
специфичните теми што се разгледуваат. Дополнително, Советот во минатото 
вклучувал надворешно консултантство, на пример, во врска со политиката 
за домување. Меѓутоа, во НЕСС, ваквиот тип ангажирање за истражувања се 
користи ограничено. http://www.nesc.ie.

Холандија Во социјалниот и економски совет на Холандија (SER), владата ја застапуваат 
независни експерти кои се избираат врз основа на тоа што ги претставуваат 
најважните политички движења и релевантните научни или академски 
дисциплини. Овие експерти не ги вработува институцијата; тие најчесто работат 
на универзитет. Времето што го посветуваат на работата за институцијата 
е различно зависно од лицето, а исто така, се случува во различни периоди. 
Просечно, тоа се приближно четири часа неделно http://www.ser.nl.
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Чиле Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad social е создаден на ад хок 
основа во рамките на мандатот на Владата на Претседателката Бачеле, со цел 
да се изготват политички препораки за подобрување на социјалната еднаквост. 
Комисијата ја водеше член на академската заедница и владата назначи свои 
членови, повеќето од нив експерти од различни технички области, како и дел 
политичари и социјални партнери. 

Оваа комисија работеше одреден период (приближно една година), генерираше 
повеќе препораки во областите каде што имаше консензус, а ги остави 
настрана оние области каде што не можеше да се постигне консензус. Подоцна, 
комисијата се растури.

Г. Кој треба да ги застапува нивните 
организации?

Со цел социјалниот дијалог да биде ефективен, социјалните 
партнери и владата треба да назначат лица со соодветни вештини 
и способност да зборуваат од името на организацијата, како што се 
делегати во процесите на консултации или преговори. 

Повремено, потребно е да биде присутно највисокото лице – министерот, претседателот 
или генералниот секретар – особено на седниците на отворање и затворање, или онаму 
каде што дискусијата допрела до мртва точка.

Кога организациите ги застапуваат професионалци, постои опасност тие да бараат 
постигнување компромис што изгледа прифатлив, меѓутоа да ја пропуштат клучната 
точка што демократски избран лидер не би ја прифатил.

Според тоа, важно е сите конституенти внимателно да го изберат тимот што ќе ги 
застапува; тој треба да вклучува авторитативни претставници од високо ниво, како 
и технички и професионален персонал. Сите членови на тимот треба целосно да 
бидат информирани за својот мандат. 

Тимот треба, исто така, редовно да се среќава за да се подготви за дискусиите на 
секое од прашањата на агендата, со цел да се избегне разидување во ставовите или 
импровизирање. Исто така, треба да ги ревидираат резултатите од социјалниот 
дијалог.
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Д. Промовирање родова рамнотежа 

Жените често не се доволно застапени на сите нивоа на социјалниот 
дијалог. Ова е една од директните последици од недоволната 
застапеност на жените во владините тела, синдикатите и 
организациите на работодавачите.

НТСД и колективното договарање може да бидат клучни политички алатки за 
унапредување на родовата еднаквост во светот на работата. Меѓутоа, сè уште 
недостасуваат значајни дискусии и иницијативи за прашањата од родовата 
еднаквост во националните совети за социјален дијалог, како и во колективните 
договори на секторско и на ниво на претпријатие. 

Според ова, при воспоставувањето на институциите за НТСД, владата и социјалните 
партнери треба да имаат предвид една општа политика за родова еднаквост и 
недискриминација. Организациите треба да се повикаат да постигнат подобра 
родова рамнотежа во рамките на членствата во структурите.

Промовирањето на родовата еднаквост и квалитетниот социјален дијалог се 
нераздвојни и заемно се надополнуваат. Ова прашање подетално се разгледува во 
Оддел II од овој водич.

Обединета Република Танзанија (Занзибар) – 2012 Регулативи на 
трудовиот советодавен одбор

Член 4: „При назначување членови во Одборот, Министерот, а каде што е соодветно, и 
организациите на работодавачите и синдикатите, го земаат предвид барањето за родова 
еднаквост и застапување на лицата со посебни потреби во Одборот“.

* Потцртувањето е од авторите.

Непал – Родовата еднаквост и социјалниот дијалог
Во Непал, Синдикалната комисија за родова еднаквост и промоција (TUC-GEP) е основана 
во декември 2000 година, за да дејствува како заеднички форум за женските сегменти од 
трите национални конфедерации на синдикати – Генералната федерација на непалските 
синдикати (GEFONT), Конгресот на синдикати на Непал (NTUC) и Демократската 
конфедерација на синдикати на Непал (DECONT). 
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Преку серија меѓуорганизациски консултации, синдикатите постигнаа консензус за 
десет заеднички приоритетни родови прашања во областа на работата, врз кои ќе ги 
основаат родовите политики и стратегии, а кои беа презентирани и за кои дискутираа 
со Стопанската и индустриска комора на Непал (FNCCI). Три од овие прашања беа 
почетокот на процесот на дијалог помеѓу овие организации (сексуалното малтретирање, 
бенефициите за мајчинство и ХИВ и СИДА), а подоцна беа поддржани и усвоени од 
Министерството за труд и транспорт. 

Во декември 2002 година, трите социјални партнери потпишаа Заедничка декларација 
како потврда на нивните заложби да се вклучат во социјален дијалог со цел унапредување 
на родовата еднаквост во Непал. 

Извор: МОТ. 2005. Родова еднаквост и пристојна работа: Добри практики на работното место, Биро за 
родова еднаквост (Женева). 

Застапување на работодавачите и работниците –  
СПИСОК ЗА ПРОВЕРКА

Што е потребно за ефективно застапување на работодавачите и работниците?

Репрезентативни и легитимни организации, кои обезбедуваат учество на жените од 
сите категории работници – особено, во случајот на синдикатите, работниците во 
неформалниот сектор, младите жени и мажи, руралните работници и мигрантите, 
луѓе со ХИВ, работници со посебни потреби, работници од ЛГБТ-заедницата, 
работници од етничките малцинства и работници од јавниот сектор;

Независни, силни и стабилни организации;

Ако е возможно, едногласност во застапувањето. Во случај кога има повеќе 
организации, тие треба да се мотивираат да соработуваат и, ако е возможно, да се 
согласуваат меѓу себе;

Технички соодветни претставници, добро обучени, поддржани со соодветни 
истражувачки капацитети;

Подготвеност за почитување на правата и ставовите на сите страни;

Подготвеност за постигнување консензус.
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Ѓ. Анекс: Организации на работници  
 и работодавачи

1. Структури на организациите на работниците

Организациите на работниците во светот постојат многу долго. Тие 
се развиваат во периодот на индустриската револуција.

Без разлика каде и кога се здружиле работниците, на различни работни места – 
рудници, фабрики, канцеларии, пазари или бродови – тие се обидувале да формираат 
организации за заштита на своите интереси.

Организацијата на работниците може да се дефинира како организација заснована 
на членство од вработени од различни професии, области и занаети, со главен фокус 
застапување на своето членство на работното место и пошироко во општеството. 
Организацијата посебно се залага за унапредување на нејзините интереси во 
процесот на донесувањето регулативи и колективното договарање.

Работниците се здружуваат во организации бидејќи самостојно не можат да 
преговараат со работодавачот на еднаква основа. Во нивната историја и насекаде 
во светот, организациите на работниците се разликуваат според нивната големина, 
состав, цели, опфат, итн. Некои синдикати имаат милионско членство. Некои имаат 
помалку од 100 членови.

i. Ниво на гранка и работно место

Основната градбена единица на организацијата на работници е гранката или 
работната единица. Гранките се засноваат на областа каде што живеат и работат 
членовите. Гранката или работната единица врши своја дејност, има свои водачи и 
може да преговара со работодавачот или со организацијата на работодавачи. Може 
да се справува со прашања како што се здравјето и безбедноста на работното место 
или транспортот на работниците до и од работното место.

Самите работници ги водат организациите на работното место или локалните 
гранки. Членовите преземаат функции кои може да имаат различни називи, како 
што е „претставник на работниците“, „синдикален претставник“ или „гранков 
секретар“. Клучната точка е тоа што тие се избираат од членовите на организациите 
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на работници и го застапуваат членството на состаноците со работодавачите, 
владата и другите агенции.

ii. Национално ниво

Националниот синдикат може да покрива една или неколку индустрии, на пример, 
синдикат во рударската индустрија кој ги опфаќа сите рудари. Синдикат во секторот 
транспорт може да ги опфаќа работниците во транспортот во различните форми 
транспорт или може да има посебни синдикати за работниците на пристаништа, за 
работниците во железници и за оние во патниот сообраќај.

Поединечниот синдикат најчесто припаѓа на „национален синдикален центар“ 
во својата земја, кој потоа е член на светско тело, како што е Меѓународната 
конфедерација на синдикати (МКС). Истиот тој поединечен синдикат може да се 
придружи на соодветната Глобална синдикална федерација за индустријата каде 
што припаѓа неговото членство.

iii. Национална конфедерација

Синдикатите се здружуваат за да формираат „национално централно“ тело 
(национална конфедерација). Во некои случаи, има само еден таков во секоја земја. 
Во други, може да има и по неколку национални центри. Националните центри 
се важни за застапувањето на ставовите за низа економско-социјални политички 
прашања пред владата и работодавачите од името на сите работници, оние кои се 
припадници на синдикати и оние кои не се членови, од формалната и неформалната 
економија.

iv. Меѓународни организации

Постојат два типа меѓународни синдикални организации: оние што ги здружуваат 
националните центри и оние што ги здружуваат синдикатите на ниво на индустрија.
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Меѓународна конфедерација на 
синдикати (МКС)

Глобални федерации на 
синдикати (ГФС)

Меѓународната конфедерација на синдикати е 
најголемата светска синдикална федерација. 

Формирана е во 2006 година со спојувањето 
на меѓународната конфедерација на слободни 
синдикати и светската конфедерација на трудот. 

Меѓународната конфедерација на синдикати 
застапува 175 милиони работници преку 308 
организации членки во рамките на 153 земји и 
територии (година: 2012).

Главната мисија на Меѓународната 
конфедерација на синдикати е промоција 
и заштита на правата и интересите на 
работниците преку меѓународна соработка меѓу 
синдикатите, глобални кампањи и застапување 
во рамките на глобалните институции, посебно 
МОТ.

Организација која е член на Меѓународната 
конфедерација на синдикатите најчесто 
по автоматизам е повикана да учествува 
во трипартитниот социјален дијалог на 
национално ниво.

Глобалните синдикални федерации ги поврзуваат 
националните синдикати од определен сектор или 
индустрија на меѓународно ниво.

Дел од овие покриваат неколку сектори. Често, 
синдикатите со членови од различни индустрии 
припаѓаат на повеќе од една глобална синдикална 
федерација.

Примери на Глобални синдикални федерации:

BWI: Меѓународната федерација на градежни 
работници и работници од дрвната индустрија

EI: Глобалниот синдикат на наставници и други 
работници во образованието

IAEA: Меѓународна алијанса на уметности

IFJ: Глобален глас на новинари

IndustriALL: Рударство, енергетика и 
производствен сектор

ITF: Меѓународна федерација на работниците во 
транспортот

IUF: Меѓународен синдикат на работниците 
во прехранбениот сектор, земјоделството, 
хотелиерството, тутунската индустрија и 
здруженијата на обединети работници 

PSI: Меѓународна федерација на работниците во 
јавните услуги

UNI Global Union: Работниците во услужниот 
сектор

Извор: http://www.ituc-csi.org.
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Дополнителни информации

 � МОТ. 2001. „Пристапи кон синдикалната администрација“, во Прирачникот за напредок, 
(Tools for the High Road) PROMALCO, Тимот за пристојна работа на МОТ и канцеларијата за 
Карибите.

 � Биро на МОТ за активности на работниците (ACTRAV). 2010. Презентација на ACTRAV: 
Мисија, цели, тим, активности (Женева, МОТ): http://www.ilo.org/actrav. 

2. Структури на организациите на работодавачите

Организациите на работодавачите (ОР) се тела што ги промовираат 
колективните интереси на дејностите во сите сектори, без оглед 
на големината на претпријатието. Имајќи предвид дека опсегот и 
содржината на тие колективни интереси е различен во различни 
земји, структурата, членството и функциите на ОР се различни во 
секоја земја.

Согласно принципите за слободата на здружување, здружувањето на претпријатија и 
организации во здруженија на работодавачи треба да биде доброволно.

Клучната улога на репрезентативните ОР е застапување, од името на деловната 
заедница, политики и регулаторни промени, што ќе обезбедат економска средина која 
ќе овозможи отворање и развој на нови дејности.

Оваа улога станува сè поважна, бидејќи во земјите каде што е потребно да се 
подобри средината што овозможува одржливи претпријатија, движечката сила за 
реформите мора на крајот да биде преку националните политички процеси во кои 
учествуваа националните актери. Националните репрезентативни ОР се тие актери.

Работодавачите најчесто се групираат врз основа на географската положба и 
индустријата. На пример, може да постојат државни или провинциски организации 
на работодавачи или национална федерација на работодавачи во техничката 
индустрија или работодавачи во текстилната индустрија или меѓусекторска 
национална конфедерација.
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Организацијата на работодавачи на национално ниво вообичаено е сојузна 
структура на секторски и локални здруженија на работодавачи, иако некои од нив 
може да вклучуваат и поголеми друштва како директни членови. Организацијата 
на работодавачи на национално ниво се фокусира на лобирање кај владата за 
низа прашања од економско-социјалната политика кои влијаат врз членството, 
како што се шемите за социјално осигурување и придонеси кај работодавачите, 
оданочувањето или трудовото законодавство. Затоа, тие учествуваат во НТСД за да 
влијаат врз јавните политики и владините планови.

Меѓународна организација на работодавачи (МОР)

На меѓународно ниво, постои само една организација на работодавачи. Од нејзиното 
формирање во 1920 година, Меѓународната организација на работодавачи е 
признаена како организација на меѓународно ниво, која ги застапува интересите на 
дејностите во областа на трудот и социјалната политика. Се состои од 151 национални 
организации на работодавачи од 144 земји ширум светот (2012 година). 

Мисијата на Меѓународната организација е промоција и заштита на интересите на 
работодавачите на меѓународните форуми, особено во МОТ. За таа цел, Меѓународната 
организација на работодавачи работи за да овозможи меѓународната трудова и социјална 
политика да го промовира успешното работење на претпријатијата и да создава средина 
што ќе овозможува развој на претпријатијата и создавање работни места.

Организацијата која е член на Меѓународната организација на работодавачите 
најчесто по автоматизам е повикана да учествува во трипартитниот социјален дијалог 
на национално ниво, како најрепрезентативна организација на работодавачите.

Извор: http://www.ioe-emp.org.

Дополнителни информации

 � Биро на МОТ за активности на работодавачите (ACT/EMP): http://www.ilo.org/actemp.

 � МОТ. 2010. Улогата на организациите на работодавачите и промоција на одржливи 
претпријатија, работна студија бр. 4, ACT/EMP (Женева).

 � МОТ. 2012. Услуги на организациите на работодавачите – Стратешки пристап 
кон развојот на услугите: Развој, договор и реализација на одржлива стратегија на 
услуги, ACT/EMP (Женева).
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A. Основачки инструменти на  
 трипартитните институции

Со цел националниот социјален дијалог да биде одржлива 
карактеристика на управувањето на пазарот на трудот во една 
земја, неговата основа мора да биде силна и да произлегува од 
широк консензус. 

Меѓутоа, не постои една единствена шема која може да се следи. Постојат различни 
можности. Единствениот клучен елемент е договор меѓу страните за главните параметри 
на институцијата, особено мандатот и надлежностите, составот и финансирањето. 
Понатаму, трипартитното тело мора да усвои свои правила и деловник.

1. Национален устав и законодавство 

Во многу земји, институциите за НТСД својата основа ја наоѓаат во законодавството. 
Понекогаш, исто така, може да се нарекуваат трипартитни тела во националниот устав.

На пример, Уставот на Црна Гора (2007 г.) предвидува дека 
„социјалната положба на вработените се усогласува во Социјалниот 
совет. Социјалниот совет се состои од претставници на работниците, 
работодавачите и владата“ (член 65).

За процесот на усвојување закон и соодветна регулатива е потребно време, но, 
на крајот тоа има огромни придобивки, давајќи ја основата за НТСД како важен 
елемент во креирањето политики. Понатаму, силна правна основа за трипартитната 
структура помага да се осигури тој да не се растури како краткорочна реакција во 
тешки ситуации, на пример, во време на економска криза.

Меѓутоа, создавањето институции преку законодавството не е гаранција дека ќе 
успее националниот социјален дијалог. Важни се, исто така, заложбата, чувството на 
одговорност и довербата.
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2. Владина регулатива

Друга опција е владата да воспостави трипартитна институција преку владина или 
министерска регулатива (на пример, одлука/декрет) по консултација со социјалните 
партнери. 

Владините регулативи имаат предност во однос на брзо воспоставување на 
институцијата.  

3. Договор меѓу страните

Основата за НТСД, исто така, може да биде договор меѓу страните.

Во Република Чешка, Советот за економски и социјален договор 
е доброволно тело составено од претставници на синдикатите, 
работодавачите и владата, кое спроведува заеднички трипартитни 
преговори. Тоа е основано со трипартитен договор (1990 г.), а не со 
Акт на парламентот. 
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Институции за социјалниот дијалог – примери за основачките 
инструменти

Земја/институција Основачки инструмент

Антигва и Барбуда – Национален економско-
социјален совет

Акт бр. 18 од 2004 година.

Бразил – Совет за социјален и економски развој Закон бр. 10.683 од 28 мај 2003 година.

Јужна Африка – Национален совет за 
економија, развој и труд

Акт бр. 35 на Советот од 1994 година.

Доминиканска Република – Советодавни 
трудови совети (Consejos Consultivos de Trabajo)

Одлука бр. 47–99 од 17 февруари 1999 година.

Нигер – Национална комисија за социјален 
дијалог

Одлука бр. 2000/159 од 23 мај 2000 година.

Уругвај – Трипартитна советодавна комисија Одлука бр. 558/008 од 21 ноември 2008 година.

Република Чешка – Совет за економско и 
социјално договарање

Трипартитен договор од 1990 година.

ПЈРМ – Економско-социјален совет Трипартитен договор за основање од 25 август 
2010 година.

Сенегал – Национална трипартитна комисија за 
социјален дијалог

Трипартитен договор: Национална повелба за 
социјален дијалог усвоена на 22 ноември 2002 
година со која се воспоставува Советот за НТСД.

Сингапур – различни трипартитни комисии Различни договори – кои не се интегрирани во 
законодавството.
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Б. Мисии и мандат на  
 трипартитните институции

1. Клучни надлежности

Мисиите и мандатот на институциите за НТСД се разликуваат. 
Во зависност од економската и социјалната состојба на земјата, 
историјата, културата и типот на индустриските односи, 
трипартитните институции може да имаат различни функции.

Деловникот на институциите за НТСД треба да ги содржи мисиите што ќе ги презема 
трипартитната институција по своја иницијатива и оние што ќе ги исполнува на барање. 

Во повеќето случаи, мандатот на трипартитните институции вклучува дел или сите 
наведени опции:

 � Советување на владата за политички прашања:

 y Анализа и развој на политички иницијативи

 y Консултации за формулирање и спроведување политики

 y Препораки за економски, социјални и прашања од областа на трудот

 � Анализа и дискусија за постојни закони и програми;

 � Преговори за трипартитни договори и надзор врз нивното спроведување;

 � Примена на утврдените политики;

 � Информирање на јавноста.
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2. Тело со општа надлежност или  
 специјализирана институција?

Во некои земји постојат и специјализирани и општи институции за НТСД. Во други, 
пак, има само еден тип. Секоја земја самостојно одлучува за ова прашање.

За поедноставување – дури и во случај ваквото разликување да не ги одразува сите 
карактеристики што може да се сретнат во практика – трипартитните институции 
може да се групираат на три типа: i) економско-социјални совети (ЕСС), ii) трипартитни 
советодавни трудови совети; и iii) национални трипартитни комисии за социјален 
дијалог. Покрај ова, во некои случаи, мисиите и надлежностите на овие типови тела 
до одредена мера се преклопуваат.

Во поголем дел, ЕСС или институциите за НТСД произлегле од тешки ситуации и 
економски кризи, или политичка и демократска транзиција. Денес, повеќето земји 
имаат ЕСС или друг тип национална трипартитна институција.

Трипартизмот во Бразил

Трипартитните (и трипартитни плус) институции во Бразил ги вклучуваат:

 y Советот за економски и социјален развој (CDES)

 y Трипартитната комисија за меѓународни односи (CTRI)

 y Националната комисија за искоренување на детскиот труд (CONAETI) квадрипартитна

 y Трипартитна комисија за родови и расни еднакви можности и третман на работното 
место (CTIO)

 y Квадрипартитна комисија за јакнење на минималната плата

 y Трипартитна комисија за постојано и еднакво застапување (безбедност и здравје)

 y Национален совет за имиграција (CNIg)

 y Национален совет за социјално осигурување

 y Национална постојана комисија за пристаништата (CNPP)

 y Национална комисија за искоренување на ропството (CONATRAE)

Дополнително, постојат државни, регионални и општински комисии за вработување (со 
трипартитно и еднакво застапување) кои се основани и признаени со резолуциите на Советот 
на фондот за поддршка на работниците (CODEFAT).

Извор: МОТ. 2009. Национален профил за пристојна работа: Бразил (Женева и Бразилија).
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Земјите-членки на МОТ кои имаат трипатитна национална 
институција за социјален дијалог (ТНИСД) и/или економско-
социјален совет (ЕСС) (од 2012 година)
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Извор: база на податоци на МОТ, Одделение за владеење и трипартизам

i.  Од средината на 1990-тите години има сè поголем интерес во улогата на 
економско-социјалните совети како инструменти за демократско вклучување на 
граѓанските организации, посебно социјалните партнери, во управувањето со 
јавните работи. 

Иако тоа не значи поврзување со владата, ЕСС се воспоставуваат како советодавни 
тела на високо ниво и ги застапуваат легитимните интереси на широк опсег на 
конституенти. Нивната главна одговорност е двократна: 

1. На барање од владата или од парламентот, ЕСС даваат мислења, совет и 
препораки за економските и социјални политики, предлог-закони и предлог-
национални развојни стратегии;

2. На сопствена иницијатива, ЕСС формулираат мислења за економски и социјални 
прашања во нивна надлежност и го привлекуваат вниманието на носителите на 
политики кон клучни политички прашања.

ЕСС имаат различна големина и состав на своето членство. Големината на 
институцијата влијае врз начинот на функционирање на ЕСС. Колку е поголема 
институцијата, толку ќе бидат поформални нејзините постапки. 
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Покрај тоа, ЕСС не го отсликуваат секогаш трипартизмот онака како што е 
дефиниран од МОТ, имено, со „владина група“ како една од трите основни групи 
претставници. Понекогаш, владата не е застапена во институцијата, или, нејзината 
улога е ограничена на претседавање на состаноците или единствено поддршка за 
секретаријатот. Во многу ЕСС, засегнатите страни доаѓаат од деловната заедница 
и од синдикатите, заедно со „другите интереси“ (на пример, организации од 
граѓанскиот сектор различни од социјалните партнери: потрошувачи, млади, 
задруги, земјоделци, организации на лица со посебни потреби, итн.), кои немаат 
свои застапници во јавните тела. Со ова, овие институции го отсликуваат составот на 
Европскиот економско-социјален комитет, каде што нема застапување за владите. 

Многу често, институцијата, исто така е „трипартитна плус“ (види Глава I за 
Дефинициите).

Опсегот на вклучување на ЕСС генерално е широк. Главните прашања се следниве: 
социјалната заштита, здравствената заштита и пензиите, платите, цените и даноците, 
индустриските односи, колективното договарање и работните односи. Во поново 
време, ЕСС почнаа да разгледуваат прашања поврзани со пазарот на трудот и 
социјалните последици од финансиската и економска криза. Понатаму, во многу 
земји, ЕСС го прифатија концептот на пристојна работа во нивните дискусии.

Иако препораките на ЕСС генерално не се обврзувачки за владата, често тие се 
значаен морален авторитет. Како одраз на широка консултација и договор меѓу 
широк опсег на интереси и групи, тие влијаат врз владината политика, парламентот 
и јавното мислење.

Во Ирска, извештаите и стратегиите што ги предлага Националниот 
економско-социјален совет често директно влијаат врз Единицата за 
социјална политика во Кабинетот на премиерот.

Во Холандија, извештаите на економско-социјалниот совет често ги користи 
парламентот во дебатите со владата и при формулирање закони за низа 
социјални прашања.
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Меѓународно здружение на економско-социјални совети и слични 
институции (AICESIS) 

Меѓународното здружение на економско-социјални совети и слични институции 
(AICESIS) е основано во 1999 година на Маурициус. Во моментот се состои од 71 член 
(во 2013 г.) и AICESIS е одговорно за следните мисии:

 y Да ги поттикнува и да ги промовира дијалогот и размената на добри практики меѓу 
своето членство и меѓу социјалните партнери ширум светот; 

 y Да помага во развојот на партиципаторната демократија и улогата на социјалните 
партнери и граѓанското општество; 

 y Да го охрабрува основањето на ЕСС преку популизирање на додадената вредност 
од овие советодавни тела;

 y Да организира придонеси од членството за меѓународните организации како што 
се МОТ и економско-социјалниот совет на Обединетите нации (ECOSOC), каде што 
дејствува со статус постојан набљудувач.

Како поддршка на овие цели, AICESIS, исто така, е активно на глобалната сцена, 
со организирање на придонесот од своето членство и нивно застапување во 
меѓународните организации. AICESIS има статус на постојан набљудувач во ECOSOC. 
Во 2012 година, МОТ и AICESIS потпишаа договор за соработка, кој утврдува дека 
двете страни ќе соработуваат во насока на постигнување на заедничките цели 
за промоција на социјалниот дијалог и партиципаторната демократија, преку 
организација на заеднички конференции на регионално и подрегионално ниво и 
преку обуки за членовите на ЕСС.

Одлуките за текот на активностите на AICESIS ги носи Одбор кој се среќава два пати 
годишно. Одборот се состои од 15 до 18 членови, кои застапуваат четири континенти, 
назначени од генералното собрание. Со одборот претседава Претседателот на 
AICESIS, кој има мандат од две години. Се применува систем на ротирање според 
географската положба.

Извор: http://www.aicesis.org.
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ii. Трипартитни советодавни трудови совети/одбори

Трудовите совети/одбори се формирани со цел да овозможат консултации меѓу 
владата која е претставувана од трудовата администрација и претставниците на 
работодавачите и работниците за прашања поврзани до националната политика за 
работни односи и вработување (на пример, работни услови, вработување, стручно 
насочување и обука, социјално осигурување и заштита, мерки за промоција и 
овозможување слободно и доброволно колективно договарање, минимална плата, 
здравје и безбедност при работа, итн.). Во повеќето случаи, се потпираат и се засноваат 
во рамките на Министерството за труд.

Шри Ланка – Национален советодавен трудов совет

Националниот советодавен трудов совет (НСТС) е национален трипартитен 
консултативен механизам наменет да овозможи консултации и соработка меѓу владата 
и организациите на работниците и работодавачите на национално ниво за прашања 
поврзани со социјалните и трудови политики и меѓународните стандарди на трудот.

Целите на НСТС се следните:

 y Промовирање социјален дијалог меѓу владата и организациите на работници и 
работодавачи за социјални прашања и прашања поврзани со трудот;

 y Да обезбеди форум за владата да бара мислења, совет и поддршка за организациите 
на работници и работодавачи за прашања поврзани со социјалните и трудовите 
политики, трудовото право и прашањата поврзани со ратификација, примена и 
спроведување на меѓународните стандарди на трудот;

 y Да го промовира заемното разбирање и добрите односи и да овозможи тесна 
соработка меѓу владата и организациите на работниците и работодавачите, во 
насока на развој на економијата, подобрување на работните услови и подигнување 
на стандардот на живот. 

Состав

Министерот за труд и работни односи е претседавач со Советот. Организациите 
и институциите што се застапени во Советот ги избира Министерот од 
„најрепрезентативните“ организации на работодавачи и работници во различни 
сектори од економијата.
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Тие, исто така, кога е потребно, може да назначат трипартитни индустриски комисии 
или ад хок комисии да дискутираат за посебни прашања што ги разгледува Советот и 
да поднесат извештај до него како експертска поддршка.

Извор: Шри Ланка, Министерство за труд и работни односи, Национален трудов совет. Достапно на: http://
www.labourmin.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=176&lang=en

Трипартитни институции во Јужна Америка и Карибите

Многу земји во Јужна Америка и Карибите имаат трипартитни консултативни совети 
и/или трудови советодавни одбори. Ваков е случајот со Колумбија (Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales), Костарика (Consejo 
Superior de Trabajo), Доминиканска Република (Consejo Consultivo de Trabajo), 
Ел Салвадор (Consejo Superior del Trabajo), Гватемала (Comisión Tripartita sobre 
Asuntos Internacionales de Trabajo and Consejo Económico y Social), Хондурас (Consejo 
Económico Social), Никарагва (Consejo Nacional del Trabajo) и Перу (Consejo Nacional 
del Trabajo y Promoción del Empleo).

На регионално ниво се дискутираше за прашањата во однос на застапувањето 
на интересите на оние што не припаѓаат на работниците и работодавачите во 
институциите за социјален дијалог. Посебно внимание се даде на работниците од 
задругите, мали и микропретпријатија и самовработените. 

Се дојде до два одговори во регионот: 

Прво, организациите на работниците и работодавачите се согласија да бидат 
поинклузивни за оние социјални партнери меѓу своето членство за да обезбеди нивно 
застапување. Второ, се појавија други тела за социјален дијалог, економско-социјални 
совети (на пример, во Ел Салвадор, Доминиканска Република и Гватемала). Овие 
совети имаат поголеми делегации кои овозможуваат покривање на интересите на сите 
засегнати страни. Треба да се нагласи дека во Хoндурас, економско-социјалниот совет 
е тип трипартитен консултативен совет кој се разликува од другите ЕСС во регионот.

Оптималното решение е да се дефинираат политичките области на двата типа 
институции за социјален дијалог на комплементарен начин, во консултација со 
социјалните партнери и другите социјални актери. 
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На пример, во Доминиканската Република, економскиот, социјален и 
институционален совет (основан во 2005 година) разгледува прашања на национално 
ниво, а трудовиот совет (1999 година) се фокусира само на односот помеѓу капиталот и 
трудот. Во случајот на Ел Салвадор, односот меѓу двете институции е комплементарен: 
ЕСС ги дефинира општите аспекти на јавната политика за социјалните и трудови 
прашања, додека, пак, Врховниот совет за труд ги спроведува и ги развива овие 
прашања.

Дополнителни информации се достапни на интернет-страницата: http://www.ilo.org/americas.

iii. Национални трипартитни комисии/совети за социјален дијалог

Националните комисии/совети за социјален дијалог се уште еден тип трипартитна 
институција што се среќава во некои земји. Овие комисии најчесто се основаат со цел 
промоција на ефективен и вистински дијалог меѓу владата и социјалните партнери, 
како и спречување и решавање колективни работни спорови кои се од национална 
важност или за следење на спроведувањето на одредени инструменти/договори.

Една од клучните карактеристики на овие тела е широката застапеност на владата 
преку неколку министерства кои се од национално значење (на пример, труд, 
финансии, економија, итн.).

Овие институции вообичаено се помали од ЕСС и често имаат трипартитен состав.

 © ILO/pool photo ILC.



VIII

131

ДЕЛ VIII

Комисии и совети за НТСД – Примери
Бугарија Основното тело што врши надзор над социјалниот дијалог на национално ниво 

е Националниот совет за трипартитна соработка (НСТС). Основан во 1993 
година, НСТС ја промовира соработката и консултациите за прашања поврзани со 
трудот, социјалната заштита и стандардот на живот. Тој има постојани комисии за 
повеќе прашања.

Полска Трипартитната комисија за социо-економски прашања е воспоставена во 
2001 година. Комисијата има надлежности само во две области: Дефинирање 
на показателите за зголемување на платата во фирмите и буџетскиот сектор, 
што има директно влијание врз платите во поширокиот јавен сектор; и учество 
во прелиминарната фаза на изготвување на државниот буџет. Дополнително, 
Комисијата има право да дава мислења за секое прашање што е значајно со 
економијата и социјалните работи, ако смета дека решавањето на тоа прашање е 
важно за зачувување на социјалниот мир. Во Советот има вкупно десет тематски 
тимови. 

Извор: EUROnline.

Сенегал Националната трипартитна комисија за социјален дијалог ја основаше Владата 
и социјалните партнери со Националната повелба за социјален дијалог од 2002 
година, со цел да обезбеди нејзино следење и да осигури нејзино соодветно 
функционирање. Комбинираниот ефект од стапувањето во сила на Повелбата 
и активностите на Комисијата влијаеше врз владините процеси и доведе до 
изготвување на пактот за социјална стабилност и економски раст како алатка за 
спроведување на националните политики.

Тунис Трипартитниот социјален договор од 2013 година предвидува формирање 
Национален совет за социјален дијалог кој ќе гарантира ефикасен и континуиран 
НТСД во земјата. Овој Совет би имал трипартитен состав и би имал финансиска 
и административна автономија. Меѓу другото, треба да се консултира при 
изготвување на законодавството поврзано со социјалните и економските прашања. 
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iv. Специјализирани трипартитни комисии

Понекогаш се формираат трипартитни комисии за разгледување одредени 
специфични прашања поврзани со светот на работата и надвор од тоа (на пример, 
здравје и безбедност при работа, промовирање на родовата еднаквост или за 
платите и минималната плата). 

Специјализираните трипартитни комисии може да бидат независни тела или поттела 
на главната трипартитна институција. Тие може да се формираат ад хок, за краток 
временски период или долгорочно.

Сингапур – Специјализирани трипартитни тела (избор) 
Иако нема законодавна основа за институционализација на механизмите во Сингапур, трипартизмот 
функционира преку нив на единствен начин кој е практичен и оперативен од гледна точка на 
справување со различни прашања, како и за постигнување на целите. Со текот на годините се 
формираа неколку трипартитни комисии. Дел од телата сè уште постојат, а други престанале да 
функционираат. Кога се постигнува консензус за определено прашање, без разлика дали тоа е во 
форма на совет, насоки или друг начин што ја одразува волјата на трипартитните партнери, секоја 
страна е одговорна за нивното спроведување во практика.

1972 Национален совет за плати – функционира

1981 Комисија за продуктивност – расформирана

1983 Управен комитет за соработка во управувањето во областа на трудот – расформиран

1986 Трипартитна поткомисија за реформи на платите – расформирана

1993 Трипартитна ревизорска комисија за флексибилен систем за плати – расформирана

1994 Трипартитна ревизорска комисија за законот за работни односи – расформирана

1997 Поткомисија за работна сила и продуктивност (во рамките на комисијата за конкурентност 
на Сингапур) – расформирана

1998 Трипартитен панел за работници кои се технолошки вишок – расформиран

2000 Трипартитна комисија за стратегијата за усогласување на професионалниот со 
приватниот живот – функционира

2001 Поткомисија за влијанието на економското реконструирање; работна група за плати (во 
рамките на економската ревизорска комисија) – расформирана

2004 Трипартитен ревизорски тим за Дел 18А од Законот за работни односи што се однесува 
на преструктурирање на друштвата – расформиран

2004 Трипартитна работна група за флексибилно работно време – расформирaна

2004 Национална трипартитна иницијатива за корпоративна социјална одговорност – 
расформирана
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2005 Трипартитна комисија за можностите за вработување на постари работници – 
функционира

2006 Трипартитен панел за вклучување на Заедницата на работните места – функционира

2006 Трипартитна алијанса за практики за правично вработување – функционира

2007 Трипартитна комисија за CPF и бенефиции поврзани со работата за работниците со ниски 
примања – Повторно воспоставена како трипартитна комисија за работниците со 
ниски примања и инклузивен раст во 2010 година

2007 Трипартитна работна група за унапредување на изборот на вработување за жените – 
расформирана

2008 Трипартитна работна група за ревизија на законот за работни односи – расформирана

2008 Трипартитна работна група за управување со економската криза – расформирана

2009 Трипартитна работна група за подготвеност за пандемија на грип – расформирана

2009 Трипартитни тимови за Стратегија за подобрување (TRUST тимови) – расформирани

2010 Национален совет за продуктивност и континуирано образование – функционира

2010 Трипартитна работна група за ICT – работа од дома – расформирана

2010 Трипартитна комисија за работниците со ниски примања и инклузивен раст – 
функционира

2012 Трипартитна работна група за ревизија на законот за работни односи – функционира

2013 Трипартитната специјализирана работна група за кризата со загадувањето од чад – 
функционира

Извори: 

 �МОТ. 2010. Студија на МОТ за трипартитната рамка на Сингапур (Женева).

 � Fashoyin T. 2010. Tripartite cooperation, labour market reform and economic upturn in Singapore, ДИЈАЛОГ Работна 
студија бр. 20 (Женева, МОТ): http://www.ilo.org.
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В. Односите со владата
Институциите за НТСД не можат да функционираат ефективно без тесна соработка 
со владата како една од клучните засегнати страни. Од друга страна, за да 
дадат вистински придонес, социјалните партнери треба да бидат независни во 
формулирањето на своите ставови.

Трипартитните институции може да бидат директно поврзани со министерството 
или да функционираат како независни тела. Во секој случај, дури и ако од 
административна гледна точка институцијата е поврзана со министерство, може да 
работи независно, без мешање од јавните тела во нејзината програма или работа. Со 
други зборови, независноста главно е прашање на практично работење. 

Покрај ова, структурни показатели на независна трипартитна институција, на 
пример, може да бидат:

 � Ако институцијата има специфична буџетска линија независно од другите 
буџетски распределби во рамките на системот во трудовата администрација 
или кое било друго министерство;

 � Нејзиниот одбор и секретаријатот не се дел од државната администрација. 
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Г. Елементи на структурата
Институцијата за НТСД треба да има структура што ќе обезбеди соодветна работа, зависно 
од своите функции и оперативни потреби. Со неа треба да се раководи на динамичен и 
проактивен начин, со цел да се овозможи функционирање на сите нејзини сегменти. Не 
постои модел што одговара на сите. Без оглед на тоа, во многу земји, институцијата е 
структурирана околу следните елементи:

 �  Групи (т.е. конституенти: Владата, организациите на работодавачите  
 и организациите на работниците).

 �  Претседател (и потпретседатели, ако е потребно) 

 �  Извршно тело

 �  Пленарно тело (т.е. пленарна конференција или генерално собрание)

 �  Специјализирани комисии или комори

 �  Секретаријат

Структура на трипартитната институција за социјален дијалог – 
Преглед на можните главни елементи

+ специјализирани комори или комисии, ако има такви

Извршно тело
Претседател+

Потпретседатели+
други (ако има)

Секретаријат
(+ Генерален секретар, ако има)

Група за владата
(+ секретаријатот и

гласноговорникот, ако има)

Група за работодавачите
(+ секретаријатот и

гласноговорникот, ако има)

Група за работниците
(+ секретаријатот и

гласноговорникот, ако има)
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1. Групи конституенти

Важен механизам за работата на НТСД е постоењето независни „групи“ во рамките на 
институцијата, имено: Владата, организациите на работодавачите и организациите 
на работниците. 

Ако во трипартитното тело учествуваат и други економски и социјални тела и тие 
треба да се структурираат во група или групи. 

Групите треба да работат со заедничка платформа врз основа на нивните заеднички 
интереси и да имаат свој гласноговорник. Овој пристап најчесто се нарекува систем 
на „еден глас“. Заштедува време и помага во надминување на разидувањето во 
ставовите во рамките на преговарачките групи пред почетокот на преговорите. 
Може да биде особено важен кога работниците и/или работодавачите се застапени 
од неколку организации чии пристапи се разликуваат.

Секоја група треба да има капацитет, независно дали се среќава пред и по 
состаноците, и да дискутира за агендата, да дава предлози и да одлучува за 
наредните активности. Групите може да побараат одложување на состаноците за 
заеднички да се договорат за својот став за одредено прашање или да побараат 
директни разговори со една од другите групи.

Групите вообичаено избираат свој претседател или гласноговорник и секретар. 
Претседателот и секретарите може да комуницираат со колегите од другите групи и 
со секретаријатот на трипартитното тело.
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„Групите“ во економско-социјалните совети – примери
Либан

Одлука бр. 2012 август 2000 г.

Економско-социјалниот совет е составен од 65 
членови поделени во седум групи:

1. Претставници на деловната заедница

2. Самостојни дејности

3. Синдикати 

4. Задруги 

5. Социјални институции

6. Интелектуалци и експерти

7. Либанци што работат надвор од земјата 

Така што, нема владина група.

Извор: http://www.ces.gov.lb.

Црна Гора

Социјалниот совет во Црна Гора постои на 
национално ниво како трипартитен форум на 33 
претставници:

1. 11 од владата 

2. 11 од организациите на работодавачи

3. 11 од конфедерациите синдикати

Со него раководи министерот за труд и социјална 
политика. 

Извор: http://www.eurofound.europa.eu.

Мароко

Советот за економски, социјални и прашања од областа на животната средина се состои од 99 
членови (плус претседателот) поделени во пет групи:

1. Експерти (во областите на социјален развој, обука, култура, вработување, животна средина, 
одржлив развој, економски и социјални прашања, локален и регионален развој и дигитална 
економија)

2. Најрепрезентативни синдикати (јавни и приватни сектори)

3. Професионални организации (кои ги застапуваат претпријатијата и работодавачите во 
различни сектори)

4. Организации од граѓанскиот сектор (во областите на социјалната економија, заштитата на 
животната средина, борбата против сиромаштијата, човековиот развој, итн.).

5. Претставници на високо ниво од избрани национални институции (Вали Банк Ал Магриб, 
висок комесар за планирање, одборот за високо образование, советодавниот одбор за 
човекови права, советот за мароканската дијаспора, Мароканската банкарска професионална 
групација, националниот фонд за социјално осигурување, мароканскиот пензиски фонд, 
мароканскиот интерпрофесионален пензиски фонд, националната агенција за здравствено 
осигурување и националната опсерваторија за човеков развој).

Извор: http://www.ces.ma.
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2. Претседател

Во однос на претседателството, повторно, има различни опции. Ако е неопходен 
претседател, важно е тој или таа да ги почитува сите страни. Во секој случај, 
трипартитната институција не треба да се раководи единствено според барањата 
на претседателот; таа мора да ги вклучува интересите на сите членови. Понатаму, 
претседателот може, исто така, да има потреба од персонал за поддршка. 

Можни се следниве опции:

i. Постојан претседател  

 � Член од владата – Претседателот на трипартитната институција може да биде 
владин член делегиран од владата (премиер, министер, државен секретар, 
итн.) во зависност од статусот на институцијата. Мандатот на претседателството 
може да биде ист со владиниот мандат.

 � Независно лице – политички независно лице (на пример, академски експерт) 
кое може да се избере од трипартитното тело, назначено од шефот на државата 
или премиерот или да го избере парламентот (ако парламентот е вклучен во 
основањето на трипартитното тело), зависно од деловникот.

Ако се избере опцијата со независен и објективен претседавач, важно е да се 
осигури независноста на лицето со фиксен мандат, кој може да заврши порано 
само во исклучителни околности. 

ii. Претседател и потпретседатели

Ако претседателот се избира од една од групите во институцијата, вообичаено е 
потпретседателите да бидат избрани од другите групи.

iii. Сопретседателство

Според овој систем, има сопретседатели со еднакви права, кои ги претставуваат 
организациите на работодавачите и работниците.

iv. Ротирачко претседателство 

Во овој случај, претседателството ротира меѓу членовите на секои x месеци. 
Претседателите ги определуваат групите во рамките на институцијата за кратки 
периоди (најчесто не подолги од една година). Тоа најчесто се раководителите на 
групите. 
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v. Нема постојан претседател 

Кога не е назначен постојан претседател, може да има ад хок избори или назначување 
лице што ќе претседава со седницата по договор од трите групи.

vi. Претседавач 

Претседателот или потпретседателот не мора да претседаваат со секој состанок. 
На различни седници може да има различен претседавач. Од членството, може, на 
редовна основа да се избира панел-претседавачи.

Можно е, исто така, лице надвор од трипартитното тело да има улога на претседавач, 
на пример, директорот на службата за помирување и арбитража при работни 
спорови.

Во Република Молдавија, Националната комисија за колективни 
консултации и преговори е трипартитно тело воспоставено врз 
основа на законот бр. 245 од 2006 г. Со Комисијата претседава првиот 
заменик-премиер и поддршката за секретаријатот ја обезбедува 
Кабинетот на премиерот.
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3. Извршно тело

Извршното тело помага да се обезбедат функциите на трипартитното тело согласно 
неговиот мандат. Исто така, му дава упатства на секретаријатот. Една од клучните 
функции на извршното тело е подготовка на годишна програма за работа за 
одобрување и нејзино следење при спроведувањето. Исто така, може да одлучува 
за точките на агендата.

Извршното тело може да биде составено од претседателите и секретарите од трите 
групи. Во некои случаи, тоа е мало тело и потребни се дополнителни членови, 
меѓутоа, трите групи треба да бидат еднакво застапени. Вообичаено, одлуките се 
носат врз основа на консензус. Онаму каде што тоа не е возможно, одлуките се носат 
со гласање.

Во случај кога се формирани специјализирани комисии, надлежните во комисиите 
можат, исто така, да бидат членови на извршното тело.

4. Конференција, Генерално собрание или Пленарно тело

Голем дел од работата на трипартитната институција може да се одвива во 
секретаријат или во помали комисии. 

Меѓутоа, од клучно значење е конференцијата или пленарните состаноци да бидат 
со сите конституенти. На крајот, дискусиите за прашања кои се од суштински интерес 
за владата и организациите на работниците и работодавачите треба соодветно да ги 
разгледаат оние кои се засегнати со нив и имаат практично искуство од нив.

Полни пленарни седници нудат можност за формален договор за конечниот текст 
на договор или декларацијата која формално се потпишува.

Покрај ова, полна конференција или пленарна седница се одржува единствено 
по темелна подготвителна работа во секоја група, а исто така, и во трипартитните 
подгрупи. Со оваа седница може да претседава претседателот, вклучително и 
сопретседателите на групите.

5. Специјализирани комори или комисии

Посложена трипартитна структура може да содржи специјализирани комори 
или комисии како постојани или ад хок комисии, со функција за подготовка на 
дискусијата на определена тема за пленарната седница или собранието. Овие 
комисии треба да се состојат од еднаков број членови што ќе ги претставуваат 
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интересите на работниците, работодавачите и владата. Мислењата и одлуките на 
тие комисии треба да се претстават пред Одборот за конечно одлучување.

Во случај на специјализирани комисии или комори, тие овозможуваат поголема 
флексибилност за формирање работни групи каде што ќе учествуваат поединци 
кои не се членови на главното тело, а кои може да дадат експертски мислења. Тие 
овозможуваат повеќе време за дискусија на прашањата и информирано одлучување 
или носење заклучоци.

Јужна Африка – комори на Националниот совет за економски развој 
и труд (NEDLAC)

Во рамките на Националниот совет за економски развој и труд (NEDLAC) на Јужна 
Африка, преговорите се вршат во четири комори кои соодветствуваат на работните 
насоки:

1. Комората за Јавни финансии и монетарна политика 

2. Комората за трговија и индустрија

3. Комората за пазарот на труд

4. Комората за развој

Комората каде што се дискутира определено прашање се договара за процесот 
и временската рамка за неговото разгледување. На пример, може да се формира 
преговарачка комисија или Комората може да го разгледува прашањето. Комората 
мора да реши дали прашањето се разгледува само како консултација, за преговори 
или и двете. Оние што ја свикуваат комората мора да појаснат каков вид работа е 
потребна за секое прашање.

Во случаите каде што прашањето припаѓа во надлежностите на повеќе од една комора 
може да се формира заедничка преговарачка комисија или работна група. Може 
да се случи да има потреба да интервенира релевантниот министер/министри. Во 
таков случај, владиниот генерален претседавач ја презема обврската да овозможи 
присуство на министерот.

Комората или специјализираниот тим може да побараат техничка поддршка за 
одредени прашања. Во таков случај, телото може да повика експерти за целите на 
преговарачкиот тим.
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Откако ќе заврши разгледувањето за политиката, NEDLAC изготвува извештај за 
ратификација на релевантните структури на NEDLAC.

Во случај владата да укаже дека за да се реализира одредената политика потребно е 
законодавство, владата дава на разгледување предлог-закон од NEDLAC. Откако ќе 
заврши разгледувањето за нацрт-законот, NEDLAC изготвува извештај за потпис од 
релевантните структури. Извештајот на NEDLAC, по потпишувањето од релевантните 
структури, се праќа до министерот за труд и соодветниот министер кој го праќа 
предлог-законот пред парламентот.

Извор: http://www.nedlac.org.za.

6. Секретаријат

Постојаните секретаријати се формираат за да обезбедат одржливост и ефективно 
и ефикасно функционирање на институциите за НТСД. 

Секретаријатот дава административна поддршка кон функционирањето на 
институцијата. Овозможува формални контакти, поттикнува неформални контакти 
и дејствува како централна точка за сите релевантни информации. На барање 
на надлежното тело што е одговорно за трипартитното тело (претседателот или 
генералниот секретар), секретаријатот организира, свикува и ги подготвува 
состаноците, ги изготвува записниците и другата евиденција за донесените одлуки 
и презема последователни активности. 

Организацијата на секретаријатот зависи од правниот статус на трипартитното тело. 

Во многу случаи, секретаријатот е дел од административната единица на 
министерството одговорно за трудова администрација и членовите на секретаријатот 
се главно државни службеници. Покрај ова, во одредени случаи, трипартитната 
институција е поавтономна и има независен секретаријат како поддршка за своето 
функционирање.
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Д. Редовност на состаноците

Постојат различни можности. 

Редовноста на средбите и консултациите што ги организира 
институцијата за НТСД се различни во различна земја, во зависност 
од националните околности. Нема конкретни насоки.

Без разлика на избраното решение, важно е да се осигури дека состаноците ќе 
бидат редовно одржувани, доволно редовно за да им овозможат на социјалните 
партнери соодветно да ги разберат и да извршат надзор над предложените политики 
и програми, така што состаноците ќе имаат значајни агенди и ќе бидат додадена 
вредност за реформскиот процес. Понатаму, јасно е дека ако трипартитните средби 
редовно се организираат, претставниците на социјалните партнери ќе можат подобро 
да се запознаат. Самиот факт што има средба може да биде основа за потесни лични 
контакти, градење доверба и може да доведе до конструктивна работа.

На пример, Конвенцијата за трипартитни консултации (Меѓународни стандарди на 
трудот) од 1976 година (бр. 144), во врска со прашањата што ги опфаќа, предвидува 
„консултациите да се одвиваат на соодветни интервали кои ќе се дефинираат по 
договор, најмалку еднаш годишно“.

Редовноста на состаноците зависи од прашањата што ќе произлезат во текот на 
годината. Во многу случаи, се препорачува одржување почести состаноци (повеќе 
од еднаш годишно). Покрај тоа, исто така, потребна е и флексибилност за брзо 
справување со итните прашања.
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Ѓ. Финансирање на трипартизмот
Финансирањето на трипартизмот најмногу произлегува од државниот буџет, имајќи 
предвид дека на социјалниот дијалог се гледа како на јавна активност поврзана со 
функционирањето на владата и државата. Работните трошоци на трипартитните 
институции (место, секретаријат, итн.) вообичаено се плаќаат од буџетот на 
релевантните министерства со кои соработуваат. На пример, во случај кога 
трипартитната институција е поврзана со министерството за труд, буџетот може да 
се обезбеди од ресурсите на тоа министерство.

Вообичаено, се препорачува трипартитната институција да има одделна буџетска 
линија за своите активности, со цел да има определена стабилност и автономија.

Во некои случаи, делумно или целосно, се покриваат трошоците за учество на 
работниците и работодавачите од страна на нивните организации.

Советот на Мароко за социјални, економски и прашања 
поврзани со заштитата на животната средина – институција 
со уставна основа – има посебна буџетска линија во 
генералниот буџет на државата, како што е предвидено 
со релевантниот Закон за таа област (дел 32).



VIII

145

ДЕЛ VIII

Е. Големина
Нема оптимална големина за трипартитните институции. 

Постојните институции за социјален дијалог се различни од аспект на големината. 
Полето подолу содржи примери за тоа: 

Големина на ЕСС-СИ (избрани примери)

Франција (233)
Кина (200)*
Алжир (180)*
Русија (125)*
Брегот на слонова коска (120)
Бразил (102)*
Тајланд (99)
Јужна Африка (72)
Бангладеш (60)°
Полска (60)*
Чиле (46)*
Турција (39)*
Гватемала (25)
Филипини (20)
Финска (19)
Танзанија (16)*
Вануату (9)°
Реп. Кореа (8)
Куркао (6)

Извори: 

 �интернет страници на ЕСС-СИ

 �AICESIS-UNDESA Водич, 2011 (земји означени со * )

 �МОТ (земји означени со ° )
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Ж. Комуникација и доверливост

1. Комуникација 

Надворешната комуникација и застапеноста во медиумите се важни за сите учесници 
во националниот социјален дијалог, бидејќи помагаат да се пренесе неговата порака 
на општеството. Во корист на процесот е целата документација да биде достапна за 
јавноста. Трипартитната институција може да назначи официјален гласноговорник.

Информациите што може да бидат достапни за медиумите и јавноста се:

 � Уставот и деловникот на трипартитната институција;

 � Членство;

 � Работната агенда и записниците од состаноците;

 � Информации за отворените седници како може да учествува јавноста;

 � Текстовите на усвоените договори, препораки и заклучоци;

 � Како се контактира со секретаријатот.

Не треба да се споделува документацијата поврзана со чувствителни истражувања 
и анализи (на пример, информации поврзани со тековните преговори).

Исто така, вообичаено, на крајот од секоја година, трипартитната институција до 
владата и парламентот поднесува годишен и ревизорски извештај.

На пример, Економско-социјалниот совет на Србија 
објавува сеопфатни годишни извештаи кои се 
преведуваат на англиски јазик (види http://www.
socijalnoekonomskisavet.rs/en/).
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Интернетот е добар начин за споделување на ваквите информации. Целата 
документација и наведените информации може да се стават на посебна интернет-
страница. Информациите во врска со работењето на трипартитната институција, исто 
така, треба да се споделуваат преку мрежите на организациите на работниците и 
работодавачите.

Сингапур – Интернет-страница на трипартитниот форум на 
Сингапур

2. Доверливост

Истовремено, јавноста може да биде пречка за успешни преговори, па дури и за 
консултации, бидејќи можеби учесниците ќе сакаат да ја задржат доверливоста на 
своите ставови и „предлози“. 

Поради ова, за одредени состаноци се воведува принципот на доверливоста. 
Најдобриот пристап е воспоставување правила за тоа кога се отворени состаноците, 
а кога се затворени и на кои ќе се применува принципот на доверливост.  
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Потребни се и јавни и нејавни активности. Можни опции се следниве:

 � Формални седници, отворени за јавноста и за медиумите;

 � Затворени седници (посебно важни кога се одржуваат преговори), и во 
такви случаи, информирање на јавноста за резултатите преку заедничка 
конференција за медиуми или заедничка изјава.

Дополнителни информации

 � МОТ. 2011. Предизвици и решенија за економско-социјалните совети во земјите 
од Западен Балкан и Молдавија во период на криза: Извештај на подрегионалната 
трипартитна конференција за улогата на економско-социјалните совети во 
земјите од Западен Балкан и Молдавија во време на криза, Технички тим на МОТ за 
поддршка за пристојна работа и националната канцеларија за Централна и Источна 
Европа (Будимпешта).

 � Одделение на МОТ за управување и трипартизам Компаративна табела за 
економско-социјалните совети и трипартитните институции (во изработка).

 � Економско-социјална комисија за Западна Азија (ESCWA). 2008. Економско-социјални 
совети – Информатор.

 � Lecuyer, N. 2003. Guide for Secretariats of National Tripartite Consultation Bodies in English-
speaking African Countries (R. Pritzer ed.). „Во фокус“, Програма за социјален дијалог, 
законот за работни односи и трудова администрација, Африкански регионален 
центар за трудова администрација (Хараре, МОТ).
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Меѓународни стандарди на 
трудот и социјалниот дијалог

ДЕЛ IX

Овој дел накратко ги претставува главните меѓународни стандарди на трудот 
кои се однесуваат на трипартитните консултации и социјалниот дијалог. Треба 
да се посвети внимание на Конвенцијата за трипартитните консултации од 
1976 година (бр. 144) (Меѓународни стандарди на трудот).

A. Промоција на трипартитните консултации во  
главните инструменти на МОТ ....................................................................152

Б. Конвенција за трипартитни консултации од 1976 година  
(бр. 144) (Меѓународни стандарди на трудот) ..........................................156

1. Вовед во Конвенцијата бр. 144 на МОТ ...........................................................156

2. Како се спроведува трипартитната консултација? ...........................................158

3. Какви постапки за консултации се потребни? .................................................158
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A. Промоција на трипартитните консултации 
 во главните инструменти на МОТ

Социјалниот дијалог и трипартизмот се основни вредности на 
МОТ. Речиси сите конвенции и препораки на МОТ го промовираат 
социјалниот дијалог како механизам за решавање многу прашања.  

Во повеќето случаи, овие инструменти јасно упатуваат на консултации со 
најрепрезентативните организации на работниците и работодавачите со цел да 
осигурат соодветно спроведување на одредбите.

Прво и најважно, за да постои ефективна трипартитна консултација, претставниците 
на работниците и работодавачите треба да го уживаат правото на слобода на 
здружување. Клучните елементи и услови за социјалниот дијалог се содржани во 
Конвенцијата за слобода на здружување и заштита на правото на организирање 
од 1948 година (бр. 87), Конвенцијата за правото на организирање и колективно 
договарање од 1949 година (бр. 98), Конвенцијата за работни односи (јавен сектор) 
од 1978 година (бр. 151), Конвенцијата за колективно договарање од 1981 година (бр. 
154), Конвенцијата за претставниците на работниците од 1971 година (бр. 135). 

Дополнителни упатства се содржани во Препораката на МОТ за консултации (на 
национално и на ниво на индустрија) од 1960 година (бр. 113), Препораката за 
претставниците на работниците од 1971 година (бр. 143) и Резолуцијата од 2002 
година во врска со трипартизмот и социјалниот дијалог.
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Колумбија – Посебна трипартитна комисија за справување со 
спорови упатени до МОТ (CETCOIT)

Основана во 2000 година, CETCOIT е трипартитно тело одговорно за решавање работни 
спорови поврзани со правата за слобода на здружување во Колумбија. Во 2008 година, 
МОТ започна да соработува со CETCOIT за подобрување на оперативниот капацитет 
на комисијата. Почнувајќи со процена на институционалниот капацитет на CETCOIT, 
Канцеларијата овозможи трипартитни договори за усвојување на практичните мерки 
насочени кон подобрување на функционирањето и влијанието на CETCOIT. 

Позитивниот ефект од овие мерки брзо стана видлив со решавањето три поголеми и 
долготрајни предмети за помалку од еден месец. Во 2012 година се направи независна 
анализа на проектот што ја разгледа поддршката дадена на Комисијата како еден од 
клучните постигнувања на проектот во градењето доверба и трипартитен дијалог 
во земјата. Во ноември 2012 година, Управното тело на МОТ ги нагласи резултатите 
на проектот како дел од спроведувањето на трипартитниот договор за слободата на 
здружување и демократијата во Колумбија.

Извор: МОТ. 2013. Периодична дискусија за социјалниот дијалог во рамките на Декларацијата на МОТ за 
социјална правда за праведна глобализација, Меѓународна конференција на трудот, 102 седница, Женева, 
2013 година, поле 3.1.

Понатаму, инструментите поврзани со трудовата администрација, исто така, играат 
клучна улога во создавањето средина за стабилен и функционален социјален 
дијалог. Конвенцијата за трудова администрација од 1978 година (бр. 150) 
предвидува секоја земја што ја ратификува „да обезбеди соодветни национални 
услови, така што во системот на трудова администрација ќе овозможи консултации, 
соработка и преговори меѓу јавните тела и најрепрезентативните организации на 
работодавачите и работниците, или – онаму каде што е соодветно – претставниците 
на работодавачите и работниците“. Додава и дека „до оној степен до кој е возможно 
со националните закони и регулативи и според националните практики“, таквото 
уредување треба да се обезбеди на национално ниво.
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Други инструменти на МОТ се однесуваат на трипартитниот дијалог во конкретни 
области. Тие предвидуваат претставниците на работодавачите и работниците да 
бидат консултирани за следниве прашања:

 � Формулирање и спроведување на политиките за вработување (Конвенција за 
политика за вработување од 1964 година (бр. 122));

 � Фиксирање и усогласување на минималните плати, онаму каде што има 
утврдени такви (Конвенцијата за определување минимална плата од 1970 
година (бр. 131));

 � Формулирање и спроведување на политиките и програмите за стручно 
насочување и стручна обука (Конвенција за развој на човековите ресурси од 
1975 година (бр. 142));

 � Точки на агендата на Меѓународната конференција на трудот и прашања 
поврзани со усвојувањето, ратификацијата, надзорот и откажување од 
меѓународните стандарди на трудот (Конвенцијата за трипартитни консултации 
од 1976 година (бр. 144)) (Меѓународни стандарди на трудот);

 � Формулирање, спроведување и преглед на националните политики за 
безбедност и здравје при работа и работна средина (Конвенција за безбедност 
и здравје при работа од 1981 година (бр. 155));

 � Дефинирање и примена на мерки за да им се овозможи на лицата со семејни 
обврски кои работат или сакаат да се вработат да го искористат правото без 
да бидат предмет на дискриминација и, ако е возможно, без конфликт меѓу 
нивната работа и семејните обврски (Конвенција за работниците со семејни 
обврски од 1981 година (бр. 156));

 � Промовирање одржливи системи за социјална заштита, формулирање и 
спроведување национални стратегии за проширување на социјалната заштита 
(Препорака за минималната социјална заштита од 2012 година (бр. 202)).

Земјите-членки треба редовно да ја известуваат МОТ за спроведувањето на 
ратификуваните конвенции, не само за тоа дали националните закони се усогласени 
со соодветната конвенција, туку, исто така, за информации во врска со тоа што се 
направило за да се осигури дека конвенцијата има ефект на практично ниво. 
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Дополнителни информации

 � МОТ. 2009. Правила на игра: Краток вовед во Меѓународните стандарди на трудот 
(Женева).

 � МОТ. 2012. Прирачник за постапките поврзани со меѓународните конвенции и 
препораки од областа на трудот (Женева).

 � МОТ. 2013. Периодична дискусија за социјалниот дијалог во рамките на 
Декларацијата на МОТ за социјална правда за праведна глобализација, Меѓународна 
конференција на трудот, 102 седница, Женева, 2013 година; Извештај на комисијата 
за периодична дискусија за социјалниот дијалог, 102 седница на Меѓународната 
конференција на трудот, Женева, 2013 година. 

 � Casale, G.; Sivananthiran, A. 2011. The fundamentals of labour administration, Програма 
за трудовата администрација и инспекцискиот надзор (LAB/ADMIN) (Женева, МОТ).

Дополнителни информации

 � Оддел за поддршка на МОТ за работите поврзани со меѓународните стандарди на 
трудот: http://www.ilo.org/business.

 � Информации од МОТ за системот на меѓународните стандарди на трудот (NORMLEX): 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0.

 � Програма на МОТ за трудовата администрација и инспекциски надзор (LAB/ADMIN): 
http://www.ilo.org/labadmin/lang--en/index.htm.
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Б. Конвенција за трипартитни консултации  
 од 1976 година (бр. 144)  
 (Меѓународни стандарди на трудот)

1. Вовед во Конвенцијата бр. 144 на МОТ 

Конвенција за трипартитни консултации од 1976 година (бр. 144) е една од 
водечките конвенции на МОТ, како што е дефинирано со Декларацијата за социјална 
правда и праведна глобализација (2008 г.). Таа е клучен инструмент за промоција на 
трипартизмот на национално ниво. Конвенцијата бр. 144 треба да се чита заедно со 
Препораката за трипартитна консултација од 1976 година (бр. 152) (Активности на 
Меѓународната организација на трудот). 

Конвенцијата бр. 144 бара ефективни консултации на национално ниво меѓу 
претставниците на владата и организациите на работодавачи и работници во 
секоја фаза од активностите поврзани со стандардите на МОТ. Посебно, предвидува 
консултациите со организациите на работниците и работодавачите да се одржуваат 
на пет специфични прашања кои соодветствуваат на секоја фаза од активностите 
поврзани со стандардите на МОТ:

1. Точки на агендата на конференцијата на МОТ. Точките вклучуваат одговори 
на владата на прашалниците за стандардните точки на агендата и нивни 
коментари за предлог-инструментите. Конечната содржина на одговорите и 
коментарите е одговорност на владите.

2. Поднесување на новоусвоените конвенции и препораки на МОТ до 
националните парламенти, за да можат да ги разгледаат за ратификација, 
донесување закони и други активности. Ова е потребно според Уставот на 
МОТ и треба да се спроведе во консултација со организациите на работниците 
и работодавачите.

3. Повторно разгледување на нератификуваните конвенции и препораки 
со цел промовирање на нивната ратификација и примена. Ова повторно 
разгледување треба да биде во „соодветни интервали“ што се дефинираат со 
националната практика. Тоа ќе овозможи процена дали околностите можеби ги 
подобриле шансите за ратификација и примена.

4. Извештаи до МОТ за ратификуваните конвенции. По ратификација 
на конвенцијата, земјите-членки мора редовно да поднесуваат извештаи 
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за нејзиното спроведување во законот и во практиката. Организациите 
на работниците и работодавачите треба да бидат консултирани пред 
финализирање и доставување на секој од извештаите за ратификуваните 
конвенции на МОТ.  

5. Предлози за откажување од ратификувани конвенции. Дали треба да 
се земе предвид откажување од ратификувана конвенција (да престанат 
да важат обврските на земјата-членка според Конвенцијата), владата треба 
да се консултира со репрезентативните организации на работниците и 
работодавачите пред да се донесе конечна одлука.

Дополнително, Препораката бр. 152 упатува на тоа дека предмет на консултациите 
може да бидат и други поврзани прашања, како што се активностите на МОТ за 
техничка соработка; резолуциите и заклучоците на конференциите и состаноците 
на МОТ; и унапредувањето на знаењата за активностите на МОТ.

Во јуни 2013 година, 134 земји-членки ја ратификуваа Конвенцијата бр. 144.

Иако на прв поглед може да изгледа дека Конвенцијата бр. 144 е 
ограничена, во многу земји овој инструмент поттикнал успешен 
социјален дијалог за низа прашања надвор од оние утврдени во 
Конвенцијата, и го демонстрирала својот потенцијал за јакнење на 
социјалниот дијалог на национално ниво.
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2. Како се спроведува трипартитната консултација?

Целта на Конвенцијата бр. 144 е да осигури дека владата, пред да донесе одлука, ќе 
ги земе предвид ставовите на засегнатите страни, организациите на работниците и 
работодавачите.

Конвенцијата бр. 144 предвидува одржување консултации со „репрезентативните 
организации“. Треба да постојат дефинирани, прецизни и објективни критериуми за 
избор на организациите кои ќе бидат консултирани. Организациите на работници и 
работодавачи слободно ги избираат своите претставници. Понатаму, работодавачите 
и работниците се застапени на исто рамниште за секое надлежно тело.

Консултациите се одржуваат во договорени интервали, најмалку еднаш 
годишно. Кога е потребно, надлежното тело треба да издаде годишен извештај за 
спроведувањето на овие постапки.

По консултациите, владата донесува конечна одлука во случај кога не е постигнат 
консензус. Организациите на работниците и работодавачите не се обврзани да ја 
поддржат конечната одлука или став на владата и може да ги изразат своите ставови 
и коментари директно во МОТ.  

3. Какви постапки за консултации се потребни?

Тоа зависи од секоја земја. Конвенцијата бр. 144 остава голем простор владите 
да ги определат најсоодветните форми за консултација. Не е задолжително да 
се воспостави посебна институционална структура. Карактерот на постапките 
се определува во согласност со националната практика по консултација со 
репрезентативните организации на работодавачите и работниците. Повеќе земји 
имаат побарано поддршка од МОТ во давањето совети и обука за спроведувањето 
на Конвенцијата.

Практично, многу земји имаат формирано формални комисии кои работат на 
прашањата што ги опфаќа Конвенцијата бр. 144. Ова често се одвива преку посебно 
тело надлежно за прашањата поврзани со МОТ. Друга можност е активностите на 
МОТ и меѓународните стандарди на трудот да се дискутираат во рамките на тело кое 
би имало поширока надлежност во економската, социјалната и областа на трудот.
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Дали мора резултатот од процесите на трипартитна консултација 
да биде консензус? – Ставот на надзорните тела на МОТ во 
конкретен случај

Прашањето дали консензусот мора да биде цел на трипартитните консултации го 
разгледуваат надзорните тела на МОТ, во контекст на застапувањето, за наводното 
непочитување на страна на Гватемала на Конвенцијата за трипартитна консултација (бр. 
144) од 1976 година (Меѓународни стандарди на трудот), претставено од два синдикати, 
според членот 24 од Уставот на МОТ, во 2003 година. Иако овој случај се однесува на 
прашања поврзани со толкувањето на Конвенцијата бр. 144, заклучоците што ги усвои 
Комисијата – назначена од управното тело на МОТ за да ја разгледа застапеноста – 
може да се применат и на други трипартитни процеси.

Комисијата сметаше дека за да бидат консултациите значајни, тие не треба да бидат 
само формалност, туку сериозно да се земат предвид од надлежното тело. Иако јавните 
тела мора да се вклучат во консултации на добра волја, тие не се обврзани со мислењата 
што ќе бидат искажани и се целосно одговорни за конечната одлука. Комисијата додава 
дека условот за апсолутен консензус би можел да води до намалување на ефективноста 
на консултациите што ги предвидува Конвенцијата. Во овој контекст, упатува на тоа 
дека Конвенцијата не предвидува дека треба да се постигне договор како крајна цел 
на консултацијата; главната цел на консултациите е да му се помогне на надлежното 
тело да донесе одлука.

Извор: ILO NORMLEX: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0.

Тринидад и Тобаго – Комисија за трипартитни консултации според 
МОТ 144

Во 1996 година, Владата на Тринидад и Тобаго ја основа „Комисијата за трипартитни 
консултации според МОТ 144“. Членството се состои од поединци со знаење од 
економски, социјални и прашања од областа на трудот. 

Преку редовни месечни состаноци и средби на поткомисијата, оваа Комисија презема 
активности за темелна техничка анализа на националното законодавство и практика, 
во контекст на конвенциите што се разгледуваат за ратификација. Примерите ги 
вклучуваат Конвенциите бр. 138 и 182 за детски труд. Во поново време, Комисијата 
се согласи да препорача ратификација на Конвенцијата за политика за вработување 
од 1964 година (бр. 122) и Конвенцијата за безбедност и здравје при работа од 1981 
година (бр. 155).
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При разгледувањето, Комисијата се консултира со релевантните засегнати страни, за 
да ги прибере нивните ставови за ратификацијата и спроведувањето на конвенциите. 
Комисијата, исто така, соработува со експерти и други лица што се релевантни за 
дискусијата.

Види МОТ. 2011. Директно барање (CEACR), усвоено во 2010 година, 100 седница на Меѓународната 
конференција на трудот, Женева, 2011 година.

Норвешка – Трипартитна комисија на МОТ

Норвешката трипартитна комисија на МОТ е основана во 1977 година како резултат 
на Конвенцијата на МОТ бр. 144. Комисијата се среќава пет пати годишно, главно пред 
состаноците на управното тело на МОТ за да ја прегледа агендата и да ги спореди 
мислењата. Исто така, се среќава секоја година пред и по Меѓународната конференција 
на трудот, за да ја дефинира улогата на секој член и содржината на ставовите за 
точките на агендата. Потоа, Комисијата ја проследува ратификацијата на конвенциите 
и препораките што ги дефинира МКТ. 

Комисијата, исто така, ја разгледува националната агенда за пристојна работа и 
дискутира за норвешкиот придонес во МОТ. Сите прашања поврзани со МОТ се 
дискутираат во рамките на овој форум.

Дополнителни информации

 � МОТ. 2009. Кон широка ратификација и ефективно спроведување на конвенциите 
за управување – План на активности (2010–2016) усвоен од Управното тело на МОТ, 
на 206 седница, Женева, 2009 година.

 � МОТ. 2011. Промоција на трипартитна консултација: Ратификација и примена на 
Конвенцијата бр. 144, Одделението за индустриски и работни односи (ДИЈАЛОГ) и 
одделението за Меѓународните стандарди на трудот (НОРМИ) (Женева).
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A. МОТ, трипартизмот и социјалниот дијалог
Од создавањето на МОТ во 1919 година, трипартитниот дијалог е еден од основните 
принципи на организацијата. Неговата основна структура и функции се изградени 
врз трипартизмот. МОТ е единствена „трипартитна“ агенција на Обединетите нации. 
Денес, таа е најнапредниот и најинституционализираниот глобален форум за 
социјален дијалог, кој обезбедува единствена платформа за трипартитна соработка 
меѓу претставниците на владите и организациите на работодавачите и работниците. 

Важноста на социјалниот дијалог и трипартизмот за МОТ е воспоставен со 
Декларацијата од Филаделфија од 1944 година. Во повеќе наврати потоа таа е 
потврдувана, имено, со резолуцијата од 2002 година за трипартизмот и социјалниот 
дијалог, Декларацијата за социјална правда за правична глобализација од 2008 
година и глобалниот пакт за работни места од 2009 година.

Таа е вклучена во четирите стратешки цели на МОТ:

 � Промоција и спроведување на стандардите и основните принципи и права на 
работа; 

 � Создавање повеќе можности за жените и мажите да обезбедат пристојна 
работа и приходи;

 � Подобрување на опфатот и ефективноста на социјалната заштита за сите;

 � Јакнење на трипартизмот и социјалниот дијалог. 

Овие четири цели меѓусебно се надополнуваат и ја нагласуваат парадигмата на МОТ 
за пристојна работа.
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Трипартизмот во структурата и функционирањето на МОТ

Треба да се напомни дека Меѓународната конференција на трудот и Управното тело 
на МОТ се трипартитни тела по својот состав, меѓутоа Меѓународната канцеларија 
на трудот не е. Вработените во МОТ се меѓународни државни службеници кои се 
независни од своите влади и од другите конституенти.

Во секој случај, Канцеларијата се состои од две Бироа, за работниците (ACTRAV) и за 
работодавачите (ACT/EMP), каде што главно вработените се експерти од организациите 
на работодавачите и работниците. Улогата на ACT/EMP и ACTRAV натаму се потврдува 
со резолуцијата од 2002 година во врска со трипартизмот и социјалниот дијалог, која од 
Канцеларијата бара „усвојување на единствените функции и улоги на активностите на 
бирото за работодавачите и бирото за работниците и јакнење на нивните капацитети за 
обезбедување услуги за организациите на работодавачите и работниците“.

Б. Техничка поддршка, градење капацитет  
 и активности за обука 

Социјалниот дијалог и трипартитните консултации се докажани 
методи за решавање спорови, ефективен развој на политики и 
одржливи реформи. Затоа, клучно за континуирана важност на 
мандатот на МОТ е јакнењето на капацитетот на конституентите 
и трипартизмот за да влијаат врз националните, регионалните и 
глобалните дебати. 

МОТ може да им помогне на владите и на организациите на работниците и 
работодавачите да започнат и да го подобрат НТСД, главно преку градење капацитети 
и активности за дефинирање стандарди, техничка соработка и политички совети, како 
и преку прибирање и споделување успешни практики и лекции научени преку НТСД.

Техничката поддршка во оваа област се фокусира на градење силни и функционални 
институции и процеси за социјален дијалог и јакнење на капацитетите на 
организациите на работниците и работодавачите.

Исто така, и други компоненти на техничката соработка се важни за воспоставување 
и јакнење на трипартизмот и социјалниот дијалог на национално ниво, особено:
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 � Промоција на ратификацијата и спроведувањето на меѓународните 
стандарди на трудот; 

 � Поддршка на трудовите администрации, така што министерствата за труд и 
другите соодветни владини агенции ќе може да овозможат и да учествуваат 
во социјалниот дијалог;

 � Поддршка за модернизација и реформа на трудовото законодавство.

Во некои земји, на пример, во Авганистан, Намибија, Јужна Африка или 
Шри Ланка, МОТ помогна во започнувањето дискусии за најдобриот начин 
за институционализација на трипартитниот дијалог за спроведување на 
трудовите стандарди преку националните трипартитни тела, нивните 
специјализирани поткомисии или специјализирани трипартитни тела за 
трудова инспекција или здравје и безбедност при работа, на национално и 
на локално ниво. 

Извор: Rychly, L. 2013. Ministries of Labour: Comparative Overview – Database, Organograms, Активности на 
МОТ, LAB/ADMIN Работна студија бр. 27 (Женева, МОТ).

Промовирање на НТСД како алатка за формулирање и постигнување на целите 
за национален и меѓународен развој е приоритет на Одделението за управување 
и трипартизам на МОТ. Улогата на ACTRAV и ACT/EMP, преку нивните програми за 
соработка насочени кон градење капацитети на организациите на работниците и 
работодавачите, е клучна за постигнување на овие цели.
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PRODIAF

Програмата на МОТ, PRODIAF (Програма за промоција на социјалниот дијалог во 
Африка), се реализира од 1998 до 2010 година. Ја финансираа белгиската и француската 
влада и опфати 22 земји и подрегионални институции во западна Африка (UEMOA), 
Централна Африка (CEMAC) и земјите од „Големите африкански езера“.

Главната цел на PRODIAF се состоеше од поддршка на африканските земји каде 
што се зборува францускиот јазик, за јакнење на структурите на трипартитната 
соработка, на национално и на подрегионално ниво. Исто така, им овозможи на 
владите и на социјалните партнери да ги анализираат системите на социјален дијалог 
и трипартитна соработка и заедно да согледаат каде се потребни подобрување, 
промени и јакнење.

Лекции научени од PRODIAF

1. Вистинскиот предизвик на социјалниот дијалог и неговиот развој е многу 
почовечки отколку технички.

2. За да се поддржи социјалниот дијалог, потребно е политичко водство кое ќе ги 
вклучи политичките лидери за основните прашања.

3. Развојот на социјалниот дијалог, а потоа неговото програмирање, управување 
и процена, треба да биде поддржан од јасна, прецизна и заедничка теоретска и 
концепциска референтна рамка.

4. Неопходните услови за одржливост на успешни институции за социјален дијалог 
се обуката и континуираното учење. 

5. Не постои модел за социјален дијалог што одговара на сите. 

6. Социјалниот дијалог не е цел сама по себе, туку средство за развивање на 
трипартизмот, подобрување на управувањето, како и социо-економскиот развој. 

Извори:

 �МОТ. 2010. Промоција на програмата за социјален дијалог во Африка (PRODIAF III) (Конечно резиме од 
процената) (Женева).

 �МОТ. 2011. Збирка од африканските искуства за социјалниот дијалог, ДИЈАЛОГ (Женева).
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Национални програми за пристојна работа на МОТ 
Избрани цели во врска со социјалниот дијалог и трипартизмот 

(во периодот од 2010 до 2015 година)

Аф
ри

ка

Боцвана
Воспоставување ефективна национална институција за социјален 
дијалог и унапредување на капацитетите на социјалните партнери за 
ефективно да влијаат врз социо-економските политики.

Јужна Африка
Јакнење на институциите за социјален дијалог и пазар на трудот за да 
функционираат согласно меѓународните стандарди на трудот.

Маурициус

Воспоставување национален трипартитен форум; намалување на бројот 
на работни спорови за 10 проценти до 2014 година преку зголемување 
на дијалогот меѓу социјалните партнери; и зголемување на бројот на 
колективни договори.

Ам
ер

ик
а

Бахами

Да се осигури институционален трипартитен дијалог на секторско и на 
национално ниво во однос на креирањето политики; спроведување 
програми за обука што ќе одговорат на променливите потреби на пазарот 
на трудот; да се осигури постоење политички дијалог меѓу секторите и 
засегнатите страни за прашања поврзани со економскиот и социјален 
развој, со вклучување на трипартитните конституенти.

Белизе

Одржување активности за обука за клучниот персонал во врска 
со концептите и практиките на социјален дијалог и трипартизмот; 
подготовка на јавна информативна кампања за пристојна работа и 
социјален дијалог, со цел поширок опфат на јавноста.

Гвајана

Одржување работилници за обука на трипартитните конституенти за 
приоритетните прашања (на пример, безбедноста и здравјето при работа, 
детскиот труд, ХИВ и СИДА, индустриските односи, градењето доверба, 
националното законодавство и меѓународните стандарди на трудот).

Ар
ап

ск
и 

зе
мј

и

Оман
Воспоставување национална консултативна трипартитна комисија 
и воспоставување независни синдикални структури на ниво на 
претпријатие.

Аз
иј

а 
и 

па
ци

фи
ко

т

Авганистан
Создавање национална трипартитна комисија со најмалку 20 проценти 
застапеност на жените, и Комисијата да се сретне најмалку трипати до 
2015 година.

Камбоџа

Да се подготви обука за вработените во Министерството за труд за 
ефективно спроведување на колективното договарање; да се спроведе 
градење капацитети со трипартитната советодавна комисија за 
ефективно спроведување на нејзиниот мандат.

Пакистан

Да се направи истражување, промоција и застапување за унапредување 
на база на знаења од родов аспект и капацитети на репрезентативните 
организации; подобрување на капацитетите на машките и женските 
работодавачи во врска со социјалниот дијалог.
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Ев
ро

па
 и

 ц
ен

тр
ал

на
 

Аз
иј

а
Република 
Молдавија

Јакнење на правната и институционалната средина за да се овозможи 
функционирање на социјалниот дијалог, преку подобрување на 
капацитетот на трипартитните носители на политики, со цел промоција 
на ефективни механизми за колективно договарање.

Украина
Јакнење на регионалниот социјален дијалог и координацијата меѓу 
националните и територијалните институции за социјален дијалог.

Босна и 
Херцеговина

Јакнење на социјалниот дијалог преку воспоставување функционален 
економско-социјален совет на национално ниво.

В. Техничка поддршка во врска со  
 Конвенцијата бр. 144 на МОТ
МОТ може да им помогне на конституентите кои се заинтересирани за 
ратификација и примена на Конвенција за трипартитни консултации  
од 1976 година (бр. 144) , на неколку начини. Посебно, МОТ може:

 � Да обезбеди промотивни материјали и да организира семинари и дискусии за да 
им помогне на организациите на работодавачи и работници и владите подобро 
да ја разберат содржината од Конвенција бр. 144;

 � Да даде техничка поддршка за службеници на владата за цели на ратификација 
на Конвенцијата бр. 144;

 � Да даде техничка поддршка при воспоставување на механизмот за консултација;

 � Да ú помогне на владата во исполнување на барањето за известување според 
Уставот на МОТ;

 � Помага на организациите на работодавачите и работниците и владините 
службеници во обезбедувањето обука што би им овозможила целосно да 
учествуваат во процесот на трипартитна консултација;

 � Да даде информации и да обезбеди обука за интегрирање на родовиот аспект 
во трипартитните механизми и процеси;

 � Со земјите-членки да го сподели меѓународното искуство на МОТ за 
спроведување на Конвенцијата бр. 144.
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Влијание на Конвенцијата бр. 144 на МОТ

Во многу региони во светот се основаат нови тела кои имаат цел јакнење на 
трипартитната консултација, вклучително во Бангладеш, Колумбија, Јордан, 
Кенија и Кувајт. 

Дополнително на дискусиите за прашањата поврзани со стандардите на МОТ, овие 
тела разгледуваат прашања во врска со минималните плати и основните принципи 
и права на работа. Во земјите каде што веќе има воспоставени трипартитни тела, 
Конвенцијата бр. 144 помогна да се подобри ефективноста на постапките на 
социјалниот дијалог преку покана на социјалните партнери да дадат свои коментари 
за извештаите на МОТ (како во Ерменија и Република Чешка); со вклучување 
претставници од социјалните партнери да учествуваат уште во раните фази на 
процесот на одлучување (Јужна Африка); преку поттикнување за создавање 
нови единици и комисии во рамките на министерствата за труд за подготовка на 
трипартитна консултација за меѓународните стандарди на труд (Того); или преку 
дискусија за конкретни прашања што произлегуваат на пазарот на трудот, како што е 
национална минимална плата и одговор на глобалната криза (Индија, Индонезија, 
Перу и Турција). 

Како резултат на типартитните консултации, некои земји, вклучително Албанија, 
Бенин, Словачка и САД, регистрираа, ратификуваа или можеа да подготват основа 
за ратификација на дополнителни Конвенции на МОТ.

Извор: МОТ. 2013. Периодична дискусија за социјалниот дијалог во рамките на Декларацијата на МОТ за 
социјална правда за праведна глобализација, Меѓународна конференција на трудот, 102 седница, Женева, 
2013 година.
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СПИСОК ЗА ПРОВЕРКА

ДЕЛ ОД СТРАТЕГИИТЕ ЗА УСПЕШЕН ТРИПАРТИЗАМ 

 � Ефективно признавање на слободата на здружување и правото на колективно 
договарање (вклучително ратификација и спроведување на конвенциите на 
МОТ бр. 87 и 98);

 � Организациите на работниците и работодавачите треба да бидат независни од 
политичко влијание и непотребно мешање од јавните тела;

 � Треба да се почитуваат и да се спроведуваат препораките и договорите од 
трипартитните институции;

 � Организациите на работниците и работодавачите треба да бидат колку што 
е можно порепрезентативни (на пример, телата на работодавачите треба да 
вклучуваат мали претпријатија и задруги; синдикатите треба да се стремат кон 
вклучување работници од неформалната економија, етничките малцинства и 
младите, и треба да се има предвид родовата рамнотежа;

 � Да се подобрат техничките и организациски способности на владата, 
претставниците на работниците и работодавачите, преку соодветни програми 
за обука и градење капацитети;

 � Заемна доверба што се гради преку редовна комуникација со социјалните 
партнери;

 � Соодветно, за НТСД треба да се воспостави ефикасна структура за поддршка, 
вклучително истражувачки капацитет;

 � На секој состанок, треба да има кворум од најмалку половина од претставниците 
на секој од партнерите;

 � Да се избегнува гласање и да се бара консензус;

 � Кога е потребно, да се побара помош и совет од МОТ. 
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ШТО МОЖЕ ДА ГО ПОПРЕЧИ УСПЕШНИОТ ТРИПАРТИЗАМ?
ОПШТО

 � Прекршување на слободата на здружување и правото на колективно 
договарање;

 � Немање разбирање за значењето на социјалниот дијалог – вклучително 
компромисот;

 � Недостиг на координација, така што одлуките што се носат на национално ниво 
не можат соодветно да се спроведат на пониските нивоа (претпријатие/работно 
место, регионално или секторско ниво);

 � Недостиг на координација во владата, меѓу различни министерства вклучени во 
процесот на социјален дијалог;

 � Слаби и нерепрезентативни организации на работници и работодавачи;

 � Недостиг на соодветно финансирана структура за поддршка на институцијата 
за НТСД која ќе располага со професионален персонал;

 � Недостиг на јасна поделба на надлежностите, овластувањата и параметрите на 
институцијата за НТСД;

 � Несоодветни закони;

 � Состаноците се свикуваат со многу кратко време на најавување;

 � Промени на влада или комисија додека траат преговорите, што може да го 
наруши континуитетот на процесот;

 � Недостиг на подготовка и сигурни податоци/статистика за важните параметри 
за економската и социјалната состојба во земјата;

 � Обид за пребрзо постигнување договор и преголемо инсистирање на 
едногласност, што може да предизвика застој во работата;

 � Договори со „козметички“, а не вистински консензус;

 � Немање соодветни значајни консултации и непочитување на договорите за 
консултација и преговори;

 � Немање статутарно признавање или авторитет за националните трипартитни 
механизми;

 � Немање капацитет за спроведување и следење на постигнатите договори.
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ВО ВРСКА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
РАБОТОДАВАЧИТЕ

 � Немање заложба кај еден или повеќе партнери и несоодветна обука или знаења 
за клучните прашања;

 � Немање доверба и почитување меѓу социјалните партнери;

 � Наместо да бараат начини да ги дефинираат и заеднички да ги решат 
проблемите, социјалните партнери се обидуваат да ги задржат своите 
бенефиции и привилегии;

 � Претставниците размислуваат од аспект на својата индустрија или претпријатие 
и не размислуваат во пошироки рамки;

 � Претставниците се премногу ограничени со своите работи и други активности 
за целосно да се посветат на трипартитното тело и нема доволно обука за 
функционирањето на трипартизмот;

 � Немање учество на малите работодавачи и претпријатија и претставници на 
неформалниот сектор;

 � Немање финансиски средства и техничка поддршка за организациите, 
вклучително несоодветни истражувачки капацитети.
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ДА РЕЗИМИРАМЕ – ШТО Е ТРИПАРТИТЕН СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ?

ТРИПАРТИТЕН
СОЦИЈАЛЕН

ДИЈАЛОГ
основна вредност и цел на МОТ

Алатка за стабилно
социо-економско

управување

Инструмент за
одговор на криза и

економско закрепнување

Алатка за 
непречено

управување
со реформите и

предвидување на
промените Инструмент за спречување

и решавање работни спорови
и намалување на конфликтите

Обезбедува средина за индустриски
мир, правна предвидливост, а со тоа

и зголемување на инвестициите

Алатка за
унапредување на

демократијата и развојот
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Трипартитен социјален 
дијалог на регионално ниво

аНЕКс

Социјалниот дијалог, исто така, може да се одвива на други нивоа различни 
од националното, вклучително и регионалното ниво. Регионалното ниво може 
да се разбере како поднационално ниво – како што е во случајот на сојузните 
системи, каде што има голем степен на автономија – и меѓународното ниво.

Иако фокусот на овој водич е националниот трипартитен социјален дијалог, 
накратко се разгледува и социјалниот дијалог на регионално ниво, бидејќи 
може да влијае врз трипартитните консултации и преговори на национално 
ниво, и обратно.
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A. Поднационално ниво  
 (провинциско, државно, локално ниво)
Трипартитниот социјален дијалог на поднационално/регионално ниво е застапен во 
различни делови од светот. Во зависност од националното законодавство, начинот 
на кој Државата е уставно организирана и поделбата на надлежностите меѓу 
централната власт и регионите, трипартитниот социјален дијалог на регионално 
ниво може да има различни форми.

1. Полска1

Во Полска, регионалниот социјален дијалог е институционализиран во јули 2001 
година со „Актот за трипартитната комисија за социјални и економски работи и за 
комисиите за социјален дијалог на војводствата?“2 Со овој Акт се воспоставуваат 
комисиите за социјален дијалог (Wojewódzkich Komisji Dialogu Spoecznego, WKDS) 
кои вклучуваат претставници на регионалните структури на најрепрезентативните 
организации на работниците и работодавачите, регионалната власт (Маршалова 
управа) и претставник на централната власт во војводството (т.е. регионот). 
Претставниците на окрузите и општините од регионот, исто така, се повикуваат да 
присуствуваат на состаноците на регионалните комисии во согласносст со Уредбата 
на Кабинетот од 22 фебруари 2002 година. Уредбата предвидува дека седниците на 
WKDS мора да се одржуваат најмалку еднаш на секои три месеци. 

Според законодавството, WKDS имаат право да формулираат мислења во однос 
на сите прашања во рамките на интерес на организациите на работниците и 
работодавачите, ако се вклучени во надлежностите на државната администрација 
и локалната власт во регионот. Според тоа, потенцијалните теми за дискусија од 
WKDS имаат широк опсег и се разновидни, во врска со економските и социјалните 
прашања поврзани со регионалниот развој (на пример, промовирање на 
вработувањето и дејностите, социјална помош, инфраструктура и сл.). Практично, 
WKDS се консултираат за политиките и инструментите поврзани со регионалниот 
и локалниот развој пред тие да бидат усвоени од државната администрација и 
од регионалната власт. Тука се вклучени развојни програми финансирани од 
европските структурни фондови.

1 За овој текст користени се следниве два извора: Sroka, J. 2005. Rules on regional social dialogue amended, EIROnline; 
and Gardawski, J. 2003. Regional social dialogue develops, EIROnline: http://www.eurofound.europa.eu.

2 Journal of Law No. 100, item 1080, as amended.
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Од 2003 година, WKDS го проширија својот опсег на надлежности во областа на 
индустриските односи. Сега, исто така, вклучуваат следење на договорите на ниво 
на претпријатие, склучени меѓу работодавач и претставник на работниците (во 
отсуство на синдикат) како исклучок од законот, оправдано од слабата финансиска 
состојба на претпријатието.

Со нивната процена на политиките и инструментите што ги предлагаат регионалните 
јавни тела, WKDS имаат цел да ги усогласат социо-економските интереси на 
работодавачите и работниците со јавното добро. Како такви, тие имаат суштинска 
одговорност за промовирање на мирот и социјалната кохезија на регионално и 
на локално ниво, што е предуслов за хармоничен регионален развој. WKDS, исто 
така, до денес имаат решено спорови во многу региони; меѓутоа, културата на 
социјалниот дијалог сè уште не е добро интегрирана во секое војводство во Полска.

Дополнително на нивната улога за промоција на културата на учество и политичка 
соработка на поднационалните нивоа, WKDS, исто така, придонесуваат за борбата 
против корупцијата, бидејќи ја зголемуваат транспарентноста во управувањето со 
јавните работи на регионално и на локално ниво. Улогата на 16 комисии формално 
е консултативна улога. Нивната работа е високоценета од социјалните партнери и 
регионалните власти.  

2. Перу

Во Перу, Министерството за труд и промоција на вработувањето има цел негување 
на националниот и регионален простор за трипартизам и социјален дијалог. Едно од 
неговите тела, Националниот совет за труд и промоција на вработувањето (Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo), е надлежен за промоција и јакнење на 
трипартитниот социјален дијалог во секој регион од земјата – по примерот на 
моделот што се спроведува на национално ниво. 

Во последните десет години, институционализацијата на социјалниот дијалог на 
регионално ниво има постигнато значајни резултати со воспоставувањето на 16 
регионални трипартитни совети за труд и промоција на вработувањето. Во повеќето 
случаи, дополнително на владата, организациите на работниците и работодавачите, 
овие регионални совети содржат претставници на „другите интереси“ (академската 
заедница, организации од граѓанскиот сектор, итн.). 

Од 2005 година, овие активности се во рамките на Планот за континуирана обука и 
јакнење на социјалните актери (Plan de Capacitación Continua y Fortalecimiento de los 
Actores Sociales), чија цел е да се привлече влијанието за потребата да се воспостави 
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култура на ефикасен и навремен дијалог, како основа за демократското управување 
и стабилност.

Министерството за труд на Перу бара начини да генерира синергии и да овозможи 
координирани активности меѓу Националниот совет за труд и промоција на 
вработувањето и неговите 16 регионални партнери. Затоа, во секој регион се 
спроведуваат низа програми и активности, посебно за да се посвети внимание на 
следниве прашања:

 � Да се подигне свеста меѓу социјалните актери за клучната улога на 
трипартитниот социјален дијалог во справувањето со прашањата поврзани со 
трудот на регионално ниво;

 � Да се разгледаат техничките и правните прашања поврзани со 
воспоставувањето форум за социјален дијалог во регионот;

 � Да се идентификуваат причините што можеби го спречуваат развојот на 
социјален дијалог на регионално ниво;

 � Да се зајакнат социјалните партнери за методологијата и стратегиите за 
социјален дијалог;

 � Да се идентификуваат потребите за обука;

 � Да се дефинираат нивоата на координација меѓу техничкиот секретаријат на 
Националниот совет за труд и промоција на вработувањето и регионалните 
власти.

Регионалните социјални партнери идентификуваа механизми кои би можеле 
да помогнат за подобра координација на работата на регионалните совети со 
Националниот совет за труд и промоција на вработувањето, на пример:

 � Воспоставување консултативна координативна комисија за различните нивоа 
на социјалниот дијалог;

 � Избор на три регионални претставници кои ќе учествуваат во работата на 
националниот совет;

 � Воспоставување секторски работни комисии;

 � Редовно известување меѓу институциите;
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 � Учество на регионалните претставници на седниците на националниот совет 
преку видеоконференции. 

Регионот Укајали (Перу) – Регионален трипартитен совет за труд и 
промоција на вработувањето

Регионалниот трипартитен совет за труд и промоција на вработувањето, основан во 
регионот Укајали во 2001 година, е првиот форум за трипартитен социјален дијалог на 
регионално ниво во Перу. Тој се состои од шест технички комисии: Труд, вработување, 
стручна обука, социјална заштита, регулаторни политики и принудна работа во 
дрвната индустрија.

Регионалниот совет се повикува за разгледување на следниве прашања: Проблеми 
во шумарството и пристаништата; принудна работа во дрвната индустрија; 
непочитување на платежните шеми во градежниот систем; здравје и безбедност при 
работа; прашањата поврзани со детскиот труд; прекршување на работничките права 
во секторите земјоделство и транспорт; неформалната економија; ниските нивоа на 
продуктивност во различни економски дејности во регионот; подобра координација 
на образовните можности со продуктивни потреби во регионот; различни минимални 
приходи, итн.  

Извори и дополнителни информации

 � Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2010. Diálogo socio laboral a nivel regional 
(2001–09), Перу (Лима).

 � Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2011. Institucionalización del diálogo socio 
laboral regional (2008–2010), Перу (Лима).
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3. Индија

Индија има долга традиција на трипартитен социјален дијалог, кој е дефиниран 
согласно моделот на МОТ. Клучните одлуки за вработувањето, работните и 
индустриските односи и законодавството се носат по трипартитни преговори кои 
се одржуваат на различни форуми. Од 2013 година, Индија има 44 трипартитни тела/
комисии на национално ниво, вклучително Индиската конференција на трудот, 
Постојаната комисија за труд, Посебната трипартитна комисија (која е воспоставена 
во 1991 година за консултација на структурните реформи), индустриските комисии 
и советодавната комисија за социјалните фондови. 

На државно ниво, постојат трипартитни тела, како што е Државниот советодавен 
одбор за труд, како и Трипартитните комисии за минимална плата. Во некои 
држави, како што е Керала, постојат трипартитни комисии за клучните поединечни 
индустрии. Државата Махарастра и Тамил Наду имаат комисии за вработување, 
плати и работни услови и други комисии во одредени индустрии со ниски примања 
и слаби работни услови, како што се физичките работници (матади). 

Одборот е главното трипартитно тело кое функционира во Западен Бенгал, кое 
разгледува прашања кои не можеле да се решат во другите форуми и предлага можни 
методи за нивно решавање. Ова тело е воспоставено пред повеќе години за целите на 
одржување на индустрискиот мир и хармонија, особено за советување на државната 
власт за прашања поврзани со трудот, кои се доставени на разгледување од страна 
на министерот за труд. Трипартитното тело се состои од 35 членови, со министерот за 
труд во својство на претседавач. Практично, неговата основна функција е одржување 
годишен состанок за дефинирање насоки за бонусите што треба да се исплатат од 
различните индустриски субјекти. Иако бонусите се статутарни, работодавачите се 
согласуваат само за минимум од 8,33% од годишната плата. Максималниот дозволен 
износ, според законот, е 20%. Според ова, владата им предлага на работодавачите да 
исплатат „најмалку ист износ како што платиле претходната година“ и дека износот 
треба да го платат во определен рок.

За државната власт, сите владини интервенции при решавање работни спорови се 
трипартитни, треба да ги вклучуваат сите договори на ниво на индустрија, како што 
се оние во градежниот сектор и секторот за производство на чај. Различни стопански 
комори се носители на нестатутарните иницијативи во дијалогот и тие повремено 
одржуваат дискусии и комуницираат меѓу себе и со претставниците на владата и 
синдикатите за различни прашања. Списокот такви дискусии поврзани со трудот ги 
покажува прашањата од нивен интерес и нивната поддршка за нови активности.
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Извори и дополнителни информации

 � Sen, R. 2010. Industrial Relations: Text and Cases, MacMillan India; 

 � Sen, R. 2009. The Evolution of Industrial Relations in West Bengal, работни студии на МОТ 
за Азија - регионот на западен Тихи Океан, Канцеларијата за Јужна Азија (Њу Делхи, 
МОТ); 

 � Venkata Ratnam, C. S. 2006. Industrial Relations (Delhi, Oxford University Press).

 © ILO/Dey A.
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Б. Меѓународно ниво

1. Европската унија

Социјалниот дијалог е интегрален дел од Европскиот социјален модел и централната 
компонента од „доброто управување“ на ЕУ. Своите корени ги има во Договорот 
за функционирањето на Европската унија (член 151-155) и е интегриран во многу 
области од европските политики и активности.

Во контекст на ЕУ, социјалниот дијалог вклучува збир процеси и модели со кои 
организациите на европско ниво, кои ги застапуваат работодавачите и работниците, 
дискутираат и преговараат, преземаат заеднички активности и заеднички се 
вклучуваат во одлучувањето и носењето политики на ниво на ЕУ. Социјалниот 
дијалог на ниво на ЕУ има две основни форми и се одвива на две главни нивоа. 
Неговата форма може да биде:

 � Бипартитна, ги вклучува само социјалните партнери (организациите што ги 
претставуваат работодавачите и работниците); или

 � Трипартитна, ги вклучува и социјалните партнери и надлежните тела на ниво 
на ЕУ (Советот на ЕУ, Европската комисија).

Двете основни нивоа на бипартитниот социјален дијалог во Европската унија се:

 � на ниво на сите индустрии, што значи дијалог со опсег што ја опфаќа 
целокупната ЕУ-економија и пазарот на труд и сите сектори;

 � секторско ниво, кое опфаќа една конкретна индустрија во ЕУ.
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Европска унија – Типови европски социјален дијалог

Бипартитен дијалог
Работодавачи-синдикати

Меѓусекторски
комисии за

социјален дијалог
Ја опфаќаат економијата

во целина (ETUC) 
и работодавачите
(BUSINESSEUROPE, 

UAPME CEEP) 

Секторски
комисии за

социјален дијалог
Опфаќаат работници
и работодавачи од 

41 сектор од
економијата

Трипартитна
соработка

Јавни тела 
(Комисија, 

Совет) + синдикати 
+ Работодавачи

Трипартитен социјален самит
за развој и вработување

(член. 152)

Европски социјален дијалог

Извор: Европска Унија (2012) Водич за социјална Европа „Дел 2: Социјален дијалог”

Трипартитен дијалог

Трипартитниот дијалог – кој исто така се нарекува и соработка – меѓу социјалните 
партнери и надлежните тела во ЕУ игра важна улога. Во 1970 година, на барање 
на социјалните партнери, Советот основаше Постојана комисија за вработување 
(ПКВ) за да овозможи континуиран дијалог, заеднички активности и консултации 
за политиката на вработување меѓу надлежните тела во ЕУ, националните влади и 
социјалните партнери. Постојаната комисија служеше како форум за трипартитниот 
дијалог до почетокот на 2000-тите, а подоцна се реформира и се интегрира во 1999 
година во рамките на Европската стратегија за вработување.

Договорот за функционирање на Европската унија ја зајакна важноста на 
трипартитниот социјален самит со тоа што со членот 152 утврди дека „Унијата ја 
препознава и ја промовира улогата на социјалните партнери на европско ниво, 
имајќи ги предвид различните национални системи. Договорот овозможува дијалог
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меѓу социјалните партнери, почитувајќи ја нивната автономија. Трипартитниот 
социјален самит за раст и вработување придонесува за социјалниот дијалог“.3

Меѓутоа, овие реформи не доведоа до значаен напредок, па во 2001 година, 
Постојаната комисија се замени со трипартитна комисија за соработка во врска 
со стратегијата од Лисабон за раст и работни места (тоа што веќе се случуваше 
во практиката). Со одлуката на Советот во 2003 година се формира Трипартитен 
социјален самит (кој ја заменува Постојаната комисија), со улога да овозможи 
континуиран дијалог меѓу Советот, Комисијата и социјалните партнери за 
економската и социјална стратегија на Унијата.

Трипартитниот дијалог во конкретни области од политиката на ЕУ започнува на 
средината од 1990-тите години и денес партнерите во целата индустрија се вклучени 
во структурирана дебата и консултации со надлежните тела од ЕУ и со националните 
влади, на политично и на техничко ниво, за широк опсег на прашања. Тука се 
вклучуваат макроекономските прашања, политиката за вработување, социјалната 
заштита и образование/обука. Во 2011 година, Комисијата го организира првиот 
трипатитен социјален форум за да се разгледаат прашањата што се важни 
за клучната мисија „Агенда за нови вештини и работни места“ и, поопшто, за 
целокупната Стратегија Европа 2020.

Извори и дополнителни информации

 � Еврофонд, Речник на европските индустриски односи: http://www.eurofound.europa.
eu/areas/industrialrelations/dictionary.

 � Европска комисија. 2002. Европскиот социјален дијалог: Двигател за иновација и 
промени, COM(2002) 341 конечна верзија (Брисел).

 � Европска комисија. 2012. Водич за социјална Европа (том. 2) Социјален дијалог, 
генерален директорат за вработување, социјални работи и инклузија (Луксембург).

3 Види http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/tripartitesocialsummit.htm.
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2. Јужна Америка и Карибите

Заложбите за регионална интеграција на Јужна Америка и Карибите ги надминаа 
целите за трговска либерализација и ги опфаќаат финансиите, макроекономијата и 
социјалната и политичка интеграција. Социјалниот дијалог има сè поважна улога на 
ниво на заедничкиот пазар на Југот (MERCOSUR). 

Од воспоставувањето на MERCOSUR, социјалните прашања се вклучени во агендата 
на различни тела, особено Работната подгрупа бр. 10 за прашањата поврзани со 
трудот, вработувањето и социјалната заштита (SGT10). Во втората половина 
на 1990-тите, земјите-членки на MERCOSUR одлучуваат да направат приоритети, 
на ниво на SGT10, усвојувањето рамка за минималните права на работниците во 
регионот и создавање база на податоци за размена на искуства за трудовите 
политики. Ова доведе до усвојување два инструменти што треба да се сметаат 
за најважни случувања во врска со социјалната димензија на интеграцијата: 
Социјалната и трудова декларација на MERCOSUR и Опсерваторијата на пазарот на 
трудот во 1998 година. Декларацијата ја утврдува заложбата на четирите водечки 
земји-членки во поттикнувањето социјален дијалог на национално и на регионално 
ниво – вклучувајќи соодветни консултативни механизми. 

Декларацијата придонесе во создавањето две институции за социјален дијалог, 
Социјално-трудова комисија и Економско-социјален консултативен форум.

Социјално-трудовата комисија е помошно трипартитно тело на групацијата на 
заедничкиот пазар на MERCOSUR во која има национални и регионални тела. 
Основана е со мандат да го промовира и да го поддржува спроведувањето на 
социјалната и трудова Декларација на MERCOSUR. Регионалната социјално-
трудова комисија е надлежна, меѓу другото, за изготвување извештаи за развојот 
на сите права содржани во Декларацијата. Постапката што ја следи MERCOSUR е 
инспирирана од системот за следење на МОТ за разгледување на усогласеноста со 
меѓународните стандарди на трудот.

Економско-социјалниот консултативен форум е репрезентативно тело на 
економските и социјални сектори на земјите-членки на MERCOSUR. За разлика 
од SGT10 и социјално-трудовата комисија, работата на економско-социјалниот 
консултативен форум ги исклучува претставниците на владата. Форумот работи 
главно со претставниците на деловната заедница и синдикатите, заедно со 
невладините организации, истражувачките центри и другите социјални организации. 
На пример, Форумот беше консултиран при изготвувањето на Мултилатералниот 
договор за социјална заштита од 1997 година. Дополнително, редовно се одржуваат 
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и „Социјалните самити“ и даваат нов импулс на учеството на граѓанското општество 
во рамките на MERCOSUR.

Социјално-трудова декларација на MERCOSUR

Член 20

„Државите-потписнички преземаат обврска да ги почитуваат основните права од оваа 
Декларација и да го промовираат нивното спроведување согласно националното 
законодавство и практики и колективните договори. За да се постигне ова, се 
препорачува, како интегрален дел од оваа Декларација, да се воспостави Социјално-
трудува комисија - помошно трипартитно тело во рамките на групацијата за 
заеднички пазар - што ќе има промотивна улога, а нема да наложува санкции, и ќе 
има национални и регионални центри за промоција и проследување на примената 
на инструментот. Регионалната социјално-трудова комисија ќе работи врз основа на 
консензус меѓу трите сектори и ќе ги има следните функции и одговорнисти (...).“

Извори: http://www.mercosur.int; http://www.iniciativamercosur.org.

3. Африка

Во Африка, регионалната економска интеграција се гледа како важен пат кон 
социјален мир и стабилност и поефективно учество во глобалната економија. 
Африканските лидери дадоа јасен знак за нивната заложба за овој процес 
со формирањето на Африканската унија во 2001 година. На барање на Пан-
Африканската конфедерација на работодавачи и организацијата на африканските 
синдикати, организацијата на Африканско единство во 1992 година ја трансформира 
својата трудова комисија во трипартитно тело. Трипартитната комисија за трудови и 
социјални прашања е единствен форум за работниците, работодавачите и владата, 
каде што може да дискутираат и да бараат заеднички решенија. Во април 2013 
година, ја одржа својата регуларна седница во Адис Абеба, каде што ја потврди 
својата мисија за изградба на интегрирана, просперитетна и мирна Африка со 
помош на најдобрите човекови и материјални ресурси на континентот.

Во 2009 година, Економската заедница на западноафриканските земји (ECOWAS) 
усвои политика за труд и вработување, со социјалниот дијалог во центарот 
на нејзиното спроведување. За таа цел, го создаде Трипартитниот форум за 
социјален дијалог и во 2010 година усвои Повелба за социјален дијалог. Форумот, 
кој започна со работа во 2011 година, дејствува како платформа за консултации 
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меѓу надлежните тела на ECOWAS и социјалните партнери за прашања поврзани 
со трудот, вработувањето и социјалната заштита во подрегионот. Неговиот мандат, 
исто така, вклучува начини за подобрување на спроведувањето различни политики 
што ги усвојуваат земјите-членки во областа на миграцијата, социјалната заштита и 
интегрирањето на пазарите на трудот.

Понатаму, како начин на јакнење на регионалната интеграција, Јужноафриканската 
заедница за развој (SADC) формира Постојана комисија за трипартитен социјален 
дијалог која генерираше низа Кодекси на однесување, во кои, меѓу другото, се 
разгледуваат прашања како што се безбедното користење хемиски супстанции, 
основните социјални права, социјална заштита, ХИВ и СИДА и детски труд. 
Трипартитната структура ја сочинуваат претставници од владите и социјалните 
партнери (Групата на SADC за работодавачите и Координативниот совет на 
синдикатите од Јужна Африка). 

Конечно, Западноафриканската економска и монетарна унија (UEMOA) во 2009 
година го основа Трипартитниот совет за трудов и социјален дијалог, со цел да се 
продлабочи економската и монетарната интеграција и да се надминат тешкотиите во 
спроведувањето на реформските мерки. Оваа висока институција на UEMOA денес 
се гледа како клучна придобивка во процесот на поставување на подрегионалните 
рамки за консултации и е дополнителен доказ за заложбата на земјите-членки кон 
јакнењето на нивните структури за социјален дијалог.

Извори и дополнителни информации

 � МОТ. 2010. Социјален дијалог во Африка: Практики и искуства (Дакар).

 � МОТ. 2011. Збирка од африканските искуства за социјалниот дијалог,  
ДИЈАЛОГ (Женева).
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4. Други региони: Трипартизмот како нова тенденција

i) Азија

Регионалната интеграција во Азија има тенденција својот фокус да го поставува 
на трговската и економска соработка, мирот и сигурноста. Иако не постојат 
структури за трипартитен социјален дијалог на регионално ниво – на пример, на 
ниво на Здружението на народите од Југоисточна Азија (ASEAN) – се промовираат 
стабилните индустриски односи, индустриската хармонија, поголема продуктивност 
и пристојната работа и се сметаат за напредни стратегии. 

Во 2010 година, ASEAN го усвојува Прирачникот за добри практики во индустриските 
односи, кој како приоритет го вклучува „трипартитното партнерство и социјалниот 
дијалог“. Прирачникот упатува на тоа дека „трипартизмот и социјалниот дијалог, 
кој ја вклучува владата, работодавачите и работниците, може да биде клучна 
конкурентна предност за економска конкурентност, хармонични индустриски 
односи и целокупен национален напредок“.4

ii) Арапски земји

Како одговор на економските, социјалните, политички и демократски предизвици 
(т.е. недостиг на ефективни институционални рамки, висока стапка на 
невработеност, ниска продуктивност, политичка нестабилност, итн.), арапските 
држави усвоија регионална агенда за заедничка акција. Во октомври 2009 година, 
владите и социјалните партнери од 22 арапски земји се собраа на првиот Арапски 
форум за вработување и ја усвоија Арапската агенда за вработување. Агендата ја 
идентификува промоцијата на национален и регионален социјален дијалог како 
приоритетна област каде што треба да се дејствува. Понатаму, Агендата ги охрабри 
арапските земји да воспостават економско-социјални совети и ги охрабри владите 
да ги ратификуваат и да ги спроведат конвенциите на МОТ поврзани со социјалниот 
дијалог – потврдувајќи дека ефективниот социјален дијалог е поврзан со сите јавни 
слободи, особено слободата на изразување и слободата на здружување.

4 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 2012. ASEAN Guidelines on Good Industrial Relations Practices, ASEAN Secretariat 
(Jakarta).
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Извори и дополнителни информации

 � МОТ. 2011. Градење одржлива иднина со пристојна работа во Азија и регионот 
на Тихиот Океан, 15 регионален состанок на Азија и регионот на Тихиот Океан, 
Извештај на генералниот директот, април 2011, Јапонија.

 � МОТ/УНДП. 2012. Редефинирање на економскиот раст: Кон продуктивни и 
инклузивни арапски општества (Rethinking Economic Growth: Towards Productive and 
Inclusive Arab Societies) (Бејрут).
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дел I
Улогата на социјалниот 

дијалог во време на 
економска криза

Економските и финансиските кризи се повторливи појави. Тие претставуваат 
сериозен предизвик за владите и за социјалните партнери насекаде во 
светот. Економските и социјалните последици што произлегуваат од нив 
се драматични и за работодавачите и за работниците и може да ја загрозат 
социјалната кохезија во општествата. Јавните тела не можат самостојно 
да се справат со нив преку еднострано одлучување; напротив, за нив е 
потребен колективен одговор кој се заснова на вистинска соработка меѓу 
трипартитните партнери.

Учеството на социјалните партнери во дефинирањето и спроведувањето 
на антикризните мерки и реформи е клучно за пронаоѓање на потребната 
рамнотежа меѓу макроекономската стабилност, од една страна, и растот 
на вработеноста и заштитата на најранливите сегменти од популацијата, 
од друга страна. Во критични околности на економски шокови и криза, 
дијалогот се покажал како незаменлива алатка за управување со кризата и 
како клучен инструмент за управување со промените. Тој може да овозможи 
неопходно усогласување и реформи што се потребни во време на криза, но 
истовремено тоа да биде правично и рамномерно.

1. Инструменти на МОТ ..................................................................................................... 196

2. Научени лекции од минатите искуства....................................................................... 198

3. Политички опции ........................................................................................................... 199
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1. Инструменти на МОТ

Како одговор на глобалната финансиска и економска криза која се случи во 2008 
година, Меѓународната конференција на трудот го усвои Глобалниот пакт за 
работни места (ГПР) на 100 седница во Женева во јуни 2009 година. ГПР е глобален 
политички инструмент што го разгледува социјалниот ефект од кризата и ефектот 
врз вработувањето. 

Пактот беше едногласно усвоен по трипартитна дебата и дискусија и ги повикува 
земјите-членки на МОТ да ги постават можностите за пристојна работа во средиштето 
на нивниот одговор на кризата. Тој предлага политики со фокус на работните места 
кои земјите ќе ги усвојат според своите национални потреби. Нагласува дека: 
особено во време на голема социјална тензија, социјалниот дијалог на сите нивоа 
е важен и потребен. Истовремено, нагласува дека: социјалниот дијалог е силна 
основа за градење на заложбите на работодавачите и работниците за заедничко 
дејствување со владата што е потребно за надминување на кризата и за одржлив 
развој. Меѓународните институции го усвоија ГПР, особено ECOSOC.

Економско-социјалниот совет на Обединетите нации (ECOSOC) го усвои 
Глобалниот пакт за работни места за време на Високата седница во 2009 
година, со усвојување на Резолуцијата на ОН E/2009/L.24 и повикувајќи ги 
земјите-членки целосно да го искористат Пактот за посткризните планови. 
На самитот на Г20 во Питсбург (САД) во ноември 2009 година, светските 
лидери го поздравија како „рамка ориентирана кон вработување за иден 
економски развој“.

На национално ниво, владата и социјалните партнери во неколку земји-членки 
започнаа преговори за да постигнат договор за мерките за справување со 
последиците од кризата врз работодавачите и работниците и за промовирање на 
економското закрепнување, како што е прикажано преку примерот на Бугарија 
(даден подолу).
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Бугарија – Национален пакт за работни места
Во февруари 2010 година, бугарското министерство за труд и социјална политика, 
организациите на работодавачите и работниците и МОТ се договорија за соработка 
во справувањето со последиците врз вработувањето од економската криза, како 
последователна активност на Глобалниот пакт за работни места. 

Краткорочно, МОТ ги поддржа бугарските трипартитни конституенти да ги разгледаат 
одговорите на кризата и мерките за закрепнување од неа врз основа на принципите 
и политиките од Пактот. Долгорочно, техничката поддршка на МОТ се фокусираше на 
следните области: политиките за стручно образование и обука; пензиската политика и 
реформа; неформалната економија, непријавена и привремена работа; работа од дома; 
секторска и локална трипартитна соработка; примена на ратификуваните конвенции 
од страна на Бугарија; и други прашања што ги идентификуваше владата и социјалните 
партнери. 

На 30 март 2010 година се постигна трипартитен договор во Националниот совет за 
трипартитна соработка за антикризниот пакет од 59 мерки за кои беше постигнат договор. 
Пакетот содржеше мерки насочени кон промовирање на вработувањето и одржливоста 
на претпријатијата, поддршка за приходите на домаќинствата и консолидирање на 
државниот буџет преку намалување на трошоците и преку генерирање нови приходи.

Извор: МОТ. 2011. Глобален пакт за работни места, национален профил: Бугарија.

Анализата што ја направи МОТ за одговорите на земјите на кризата од 2008 до 2009 
година покажува дека земјите кои имаат функционална традиција и трипартитни 
институции за социјален дијалог покажале извонредна истрајност во тешки 
околности и капацитет за успешно справување со економските и финансиските 
неповолни околности. Спротивно на ова, земјите без ефективни рамки за 
трипартитен социјален дијалог се соочиле со проблеми во мобилизацијата на 
социјалните партнери и другите засегнати страни брзо и ефективно да одговорат 
на кризата.
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2. Научени лекции од минатите искуства

Минатите искуства покажуваат дека владите ниту можат да се справат со причините 
и последиците од кризата ниту, пак, можат да обезбедат социјална стабилност 
и економско закрепнување преку еднострано дејствување. Со цел да се изнајдат 
одржливи решенија за економската криза и да се забрза закрепнувањето, 
потребен е трипартитен консензус за природата и за фокусот на антикризните 
мерки. Механизмите на социјалниот дијалог покажале додадена вредност, давајќи 
им поддршка на земјите за помирно и конструктивно справување со тешките 
економски и социјални предизвици, како што се промените на пазарот на трудот и 
недостатоците во социјалната заштита.

Неколку национални искуства ја покажуваат вредноста на социјалниот дијалог во 
време на економска криза и неговиот огромен потенцијал за помош на трипартитните 
партнери да дејствуваат заеднички во справувањето со предизвиците пред нив. 

 Придонесот на социјалниот дијалог во време на криза – примери
1970–1980-ти 
Индустријализирани 
економии

Справување со рецесијата во индустријализираните земји

1997–98 
Азија

Справување со финансиската криза во Азија

1970 и 1980-ти 
Јужна Америка

Помош за земјите од Јужна Америка во справувањето со 
економската криза

рани 1990-ти 
Централна Европа

Олеснување на транзицијата од централно планирана во 
пазарна економија

Глобална финансиска криза 
во 2008 г.

Премостување на влијанието од кризата и забрзување на 
економското закрепнување

Извор: Rychly, L. 2009. Social dialogue in times of crisis: Finding better solutions (Geneva, ILO).

пример
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Глобалната економска криза во 2008 година

Глобалната економска криза во 2008 година повторно ја нагласи улогата на 
трипартитниот социјален дијалог меѓу владите и организациите на работниците 
и работодавачите како клучна компонента во стратегиите за закрепнување 
од кризата, преку кои социјалните партнери ги дефинираат одговорите на 
предизвиците за одржување на работните места и за промовирање на одржливоста 
на претпријатијата. 

Во многу земји, трипартитните консултации за начините и средствата за справување 
со кризата довеле до национални трипартитни договори и други колективни 
спогодби. Мерките што се искористени врз основа на ваквите договори им 
помогнале на земјите да се справат со последиците од кризата и да го забрзаат 
закрепнувањето. Креативните колективни договори им помогнале на социјалните 
партнери да ги задржат работните места и приходите на работниците, а истовремено 
ја промовирале одржливоста на претпријатијата.

Во некои земји, социјалниот дијалог се соочува со предизвици при премостувањето 
на разликите меѓу трипартитните партнери. Меѓутоа, онаму каде што постои 
политичка волја и ангажман, трипартитните партнери успеале да ги надминат своите 
разлики и да го придвижат дијалогот напред.

Извори: МОТ. 2010. Политики за вработување и социјална заштита од криза до закрепнување и понатаму: 
Преглед на искуствата и Изјава на генералниот директор на деветтата европска регионална средба во 
Осло, Норвешка, 8-11 април 2013 година.

3. Политички опции

Понекогаш, во минатото, во средиштето на антикризните пакети биле зачувувањето 
на работните места и заштитата на приходите на работниците додека истовремено 
се обезбедувала одржливоста на претпријатијата. Важно е антикризните пакети 
да вклучуваат рамномерни политики што ќе овозможат кохезија, ефективност и 
одржливост. Дел од мерките што се вклучени во антикризните пакети се следниве:

 � Национални мерки за стимулирање на економијата;

 � Промоција на шемите за поделба на работата;

 � Можности за обука;

 � Унапредување на социјалната заштита;
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 � Проширување на социјалната заштита;

 � Заштита на работниците кои имаат атипичен работен однос;

 � Финансиска поддршка за одржливост на претпријатието и програми за развој 
на вештини; 

 � Инфраструктурни програми.

Од витално значење е трипартитно да се воспостават механизми за следење на 
случувањата поврзани со кризата на пазарот на трудот, како и нивните социјални 
ефекти. Таквите механизми за следење се клучни за да овозможат спроведување 
на политиките и редовна процена на ефикасноста на мерките. Националните 
трипартитни институции, како што се економско-социјалните совети и советодавните 
трудови совети, би можеле да послужат да се идентификуваат неопходните 
национални политики како одговор на кризите и да се проследи спроведувањето на 
таквите политики. Овие институции може да се искористат за да се извлечат лекции 
од минатите кризи и да се преземат превентивни мерки за да се осигури дека сите 
актери ќе бидат подобро подготвени за идна криза, а со тоа ќе бидат во подобра 
ситуација за да ја надминат, како што е прикажано со корејанскиот пример подолу.

Република Кореја – двете кризи

Соочени со сериозни последици од азиската финансиска криза во 1997 година и 
барањата од standby аранжманот со ММФ, социјалните партнери и владата започнаа 
долги и тешки преговори за да изнајдат решение за проблемите, посебно порастот 
на невработеноста поврзано со колапсот на финансискиот систем. Во 1998 година, 
владата ја формира трипартитната комисија на Кореја (денес позната како Комисија 
за економски и социјален развој – ESDC), која правно беше основана како советодавна 
агенција во рамките на кабинетот на Претседателот. 

Најголемото постигнување на комисијата е социјалниот пакт објавен во февруари 
1998 година, „Социјален договор за надминување на економската криза“, кој содржи 90 
членови. Резултатите од консултациите беа компромис за програмата на ММФ, а со тоа 
се избегнаа социјални немири и понатамошно влошување на ситуацијата во земјата.

Социјалниот пакт од 1998 година опфати широк опсег на прашања од областа на 
трудот, и социјални и економски прашања. Ова вклучи прифаќање на организациите на 
работниците за намалување на платите и омекнување на правилата за работниот однос. 
Работодавачите, исто така, направија напори во однос на заштитата на работното место 
и признавањето на правата на работниците. Социјалниот пакт беше широк и ја опфати 
целата агенда на реформи и програми активности за управување со кризата. 
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Овој компромис, до кој се дојде во длабоката економска криза, стана пресвртна точка кон 
економско закрепнување на земјата. Трипартитниот дијалог на национално ниво овозможи 
усвојување низа економски и социјални мерки за справување со азиската криза, како и 
одржување на социјалната стабилност во состојба на сериозна економска криза.

Во 2004 година следуваа и други пактови, меѓутоа немаше ефективно одржување на процесите 
на трипартитниот социјален дијалог. Индустриските односи станаа нестабилни и повторно 
непријателски. Со зголемувањето на загубените работни места, работниците веруваа дека 
преземените мерки од владата не се доволни за да се одржи минималниот стандард на живот 
за невработените. Како последица на тоа се зголемија индустриските спорови.

Понатаму, во февруари 2009 година, кога корејанската економија ја погоди глобалната 
финансиска криза од 2008 година, земјата можеше да се обрати на ESDC кој го 
формулира договорот не само со трипартитните партнери, туку и со граѓанските групи и 
религиозната заедница. Овој нов пакт беше насловен „Договор на трудот, работниците, 
граѓанските групи и владата за надминување на економската криза“. Од 2008 година, 
ESDC ја поддржува владата во носењето политики преку изготвување политички 
студии и олеснување на консензусот меѓу работниците и раководството за прашањата 
поврзани со вработувањето и работните односи.

Може да се научи важна лекција од искуството на Република Кореја. Трипартитната 
институција за социјален дијалог се основа во период на криза и постигна одреден успех. 
Подоцна, односите меѓу социјалните партнери станаа нестабилни и се намали важноста 
на трипартитната институција. Можеше да се означи како неуспех. Меѓутоа, се вратија 
условите на сериозна криза, социјалните партнери можеа да градат врз претходното 
искуство и да ја искористат воспоставената институција како форум за социјален дијалог. 

Извор: Трудова фондација на Кореја: http://www.koilaf.net/KFeng/engMain/main.php.

Чиле – Трипартитен одговор на кризата

Како одговор на глобалната економска криза, владата, конфедерацијата на 
производството и трговијата, конфедерацијата на мали и средни претпријатија и 
конфедерацијата на работниците (CUT) склучија национален трипартитен договор за 
вработување, обука и работни односи во мај 2009 година. Договорот предвидуваше 
повеќе мерки, за период од 12 месеци, со следниве цели:

 y Да се овозможи задржување на работниците во претпријатијата;

 y Подобрување на квалификациите на работниците;

 y Заштита на невработените и поддршка за нив да најдат нова работа на пазарот на 
трудот;

 y Зголемување на јавните средства наменети за инфраструктура;

 y Поддршка на претпријатијата – посебно малите и средните претпријатија – преку 
даночни олеснувања и пристап до кредити и гаранции.
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Овој договор, исто така, предвидуваше програма на грантови за жените. Брзината со 
која овие мерки се усвоија и започнаа да се спроведуваат беше поради консензусот 
меѓу Чилеанската влада, работниците и работодавачите за начините за справување со 
влијанието од глобалната економска криза.

Учество на работниците и претпријатијата во различни шеми од 
трипартитниот пакт

Работници што 
учествуваат

Претпријатие

Дозволени обуки 944 31

Задршка на работниците 2 659 210

Обука пред склучување на договорот 8 440 325

Стипендии за жени носители на 
домаќинството

Одобрени 19.001 
план

Нема

Субвенционирано вработување 160 267 4 506

Извори: 

 �МОТ. 2010. Политики за вработување и социјална заштита од криза до закрепнување и понатаму: Преглед 
на искуства, Извештај за Г20 Состанокот на министрите за труд и вработување, Вашингтон ДЦ, април 2010 г. 
58.

 �Ghellab, Y. 2009. Recovering from the crisis through social dialogue, Dialogue in Brief No. 1 (Женева, МОТ).

Извори и дополнителни информации

 � Ghellab, Y. 2009. Recovering from the crisis through social dialogue, Dialogue in Brief No. 
1 (Женева, МОТ).

 � Ghellab, Y.; Papadakis, K. 2011. “The politics of economic adjustment in Europe: State 
unilateralism or social dialogue”, in The Global Crisis: Causes, responses and challenges 
(Женева, МОТ).

 � Rychly, L. 2009. Social dialogue in times of crisis: Finding better solutions, Working Paper 
No.1, Industrial and Employment Relations Department (Женева, МОТ).
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дел II
Социјалниот дијалог и 

политичката транзиција

Политичка транзиција упатува на промени во повеќе аспети, од градење нови 
институции до преземање темелни социо-економски и политички реформи, 
како и справување со бројни, а често и спротивни барања од различни 
интересни групи. Иако има земји што се спротивставиле на промените, има 
и добри примери како социјалниот дијалог и трипартизмот им помогнале на 
земјите-членки да се справат со различни социјални, економски и политички 
предизвици во критичниот период на трансформација, со што обезбедиле 
мирна транзиција кон демократија и пазарна економија основана на правото.

1. Дефинирање на „транзицијата“ ................................................................................... 204

2. Градење на трипартизмот во Централна и Источна Европа ................................... 204
3. Јужна Америка: Социјалниот дијалог и историската улога на  

социјалните партнери во транзицијата кон демократија  
(крајот на 1980-тите и 1990-тите години) ................................................................... 205
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II

НациоНалеН трипартитеН социјалеН дијалог - оддел 1I

204

1. Дефинирање на „транзицијата“

Терминот „економија во транзиција“ често се користи за да опише процес на 
промена во економиите што преминуваат од социјалистички економски систем во 
системот на слободен пазар. Меѓутоа, транзицијата, исто така, упатува на промена 
од авторитарните режими, вклучително и милитантно владеење, во политички 
плурализам и систем на пазарни правила.

Во 1990-тите години, повеќе земји од Централна и Источна Европа, кои се приклучија 
на Европската унија, беа класифицирани како земји во транзиција. Слично, во Јужна 
Америка, до крајот на 1980-тите и 1990-тите години, земји како што е Аргентина, 
Чиле, Панама и Уругвај, преминаа од милитантни режими во демократски системи.

Политичката транзиција упатува на повеќекратни промени, од градење нови 
институции до преземање длабоки социо-економски и политички реформи, како 
и справување со многубројни и често спротивни барања од различни засегнати 
страни. Додека некои земји се спротивставуваа на промената, имаше неколку добри 
примери на кој начин социјалниот дијалог и трипартизмот им помогнаа на земјите-
членки да се справат со различните социјални, економски и политички предизвици 
во критичниот период на трансформацијата, со што обезбеди мирна транзиција кон 
демократијата и пазарната економија заснована на правила. 

2. Градење на трипартизмот во Централна и Источна Европа

Десет земји во Иентрална и Источна Европа (ЦИЕ) направија целосна успешна 
транзиција прво од централно регулирани економии кон демократија и пазарна 
економија, а потоа кон членство во Европската унија со многу малку конфликт. Во 
овие земји, трипартитните тела се воспоставија веднаш по падот на комунистичкиот 
систем за помирување на различните интереси кои не беа препознавани од тој 
систем. Овие тела одиграа улога на стабилизатори во тешки економски околности 
карактеризирани со пад на производството и структурите на социјална заштита, 
огромно зголемување на невработеноста, драматичен пад на реалните примања 
и платите, а како последица на тоа голема сиромаштија. Истовремено, тие им 
овозможија на новоформираните организации на работниците и работодавачите 
влијание врз реформскиот процес, со тоа унапредувајќи го нивниот легитимитет 
и видливоста како социјални партнери. Во целост, тие се покажаа мошне корисни 
инструменти на управување.5

5 Neumann, L. 2012. Social dialogue and political transitions in Central and Eastern Europe, Извештај поднесен до МОТ (необјавен), 
(Женева).
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Подоцна, во текот на процесот на проширување на ЕУ, трипартитните институции 
за социјален дијалог се покажаа и како корисни инструменти на управување. Тие 
им овозможија на социјалните партнери да се вклучат прво во формирањето 
на процесот на пристапување во ЕУ, а потоа и во подготовката на програмите за 
конвергенција за приклучување кон економската и монетарна унија.6

МОТ одигра клучна советодавна улога за земјите од ЦИЕ за социјалните реформи и 
реформите на пазарот на трудот, помагајќи им во формирањето на организациите 
на работодавачите и работниците, во градењето на капацитетите на трудовите 
администрации и во воспоставувањето на трипартитните институции за социјален 
дијалог. Европската унија одигра уште поголема улога во формулирањето на 
трудовата и социјална политика на земјите од ЦИЕ, главно поради поголемите 
финансиски ресурси. Ова е став на социјалните партнери од регионот.7

3. Јужна Америка: Социјалниот дијалог и историската улога 
 на социјалните партнери во транзицијата кон  
 демократија (крајот на 1980-тите и 1990-тите години)

Во овој регион, трипартизмот беше основниот инструмент за приспособување на 
новите економски состојби во време кога социјалната кохезија беше под притисок на 
политиките за структурно усогласување и преминот од диктатура во демократија.8

Во Чиле, трипартитниот рамковен договор, со наслов „Чиле, историска можност“ 
(Chile, una oportunidad histórica), го склучија Владата и централните организации 
на работодавачите и работниците во април 1990 година, веднаш по падот на 
милитарниот режим. Политичката важност на овој договор несомнено е голема, 
бидејќи тој значеше прифаќање на раководството на транзицијата од автократско 
управување во политички плурализам. Како последица на тоа, во периодот меѓу 
1990 и 1995 година имало помалку индустриски спорови и штрајкови.9 Рамковниот 
договор бил сеопфатен, нагласувајќи го заемното прифаќање на потребата од 
економски развој со демократска и перспектива на еднаквост, како и заложба за 
социјален мир од сите трипартитни засегнати страни.

6 Neumann, L. 2012. Social dialogue and political transitions in Central and Eastern Europe, Извештај поднесен до МОТ (необјавен), 
(Женева).

7 МОТ. 2005. Независна процена на „InFocus“, програмата за социјален дијалог, трудово право и администрација (IFP/DIALOGUE) 
(Женева).

8 МОТ. Колективно договарање: Основен принцип, право, Конвенција, Образование на трудот 1999/1-2 (бр. 114-115), (Collective 
bargaining: A fundamental principle, a right, a Convention, Labour Education) (Женева), стр. 22.

9 МОТ. Колективно договарање: Основен принцип, право, Конвенција, Образование на трудот 1999/1-2 (бр. 114-115), (Collective 
bargaining: A fundamental principle, a right, a Convention, Labour Education) (Женева), стр. 22.
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Во Панама, механизмите за националниот дијалог доаѓаат со политичките промени 
во 1990-тите години, а резултатот од нив се два клучни процеси на социјалниот дијалог, 
познати како Bambitos и Coronados. Во 1993 година, на средбите на Национално 
единство и развој, познат како процесот Bambito, започнаа консултациите со 
социјалните и политички актери непосредно пред првите демократски избори во 
1994 година. Овој процес обезбеди широк опсег на социјални партнери, како што се 
членови на политички партии, социјални партнери и претставници од граѓанското 
општество да дискутираат на прашања од заеднички интерес. Дискусиите се 
фокусираат на економските и социјалните предизвици, како и институционалните 
реформи со кои се соочи Панама во транзицијата кон демократија. На наредните 
состаноци, засегнатите страни продолжуваат со дискусиите за консолидирање и 
развој на демократскиот систем. На средбите Coronado главно се дискутирало на 
кој начин различните засегнати страни може да соработуваат во управувањето 
со Панамскиот Канал. По серија средби, постигнат е договор за нацрт-закон за 
користење на каналот. Овие состаноци обезбедиле ефективен механизам за дијалог 
меѓу социјалните партнери, другите социјални актери и владата. Тие помогнале да 
се овозможи позитивна клима за и доверба во процесот на демократизација.10

4. Африка

Во Супсахарска Африка, социјалниот дијалог и трипартизмот се користат како 
алатки за постигнување консензус и партиципативно управување во процесот 
на транзиција. На пример, Јужна Африка, во раните 1990-ти години, поминува 
низ драматична и клучна политичка промена. Социјалниот дијалог, колективното 
договарање и трипартизмот одиграле клучна улога во реконструкцијата на земјата 
и нејзиното мирно преминување во демократија. Нејзината демократска транзиција 
е нагласена со силното присуство на синдикатот и силната основа за социјален 
дијалог, која се манифестира со создавање на трипартитниот национален совет 
за економски развој и труд (NEDLAC).11 Социјалните партнери се заложиле во 
рамките на NEDLAC за постигнување консензус со владата за значајните прашања, 
вклучително и промовирање на инвестициите, пристојна работа и намалување на 
сиромаштијата. Понатаму, ад хок пактови, како што бил „Laboria Minute“, се клучните 
чекори во напредокот на земјата кон учество на сите граѓани.12

10 Ishikawa, J. 2003. Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book (Женева, МОТ).
11 МОТ. Collective bargaining: A fundamental principle, a right, a Convention, Labour Education 1999/1-2 (Nos. 114-115), (Женева), стр. 22.
12 Trebilcock, A. 1994. “Tripartite Consultation and Cooperation in National-Level Economic and Social Policy Making: An Overview” in 

Towards Social Dialogue: Tripartite Cooperation in National Economic and Social Policy-Making (Geneva, ILO), p. 26. 
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Во Нигер, институционализацијата на социјалниот дијалог преку основање 
Национална комисија за социјален дијалог придонела кон поголема демократија во 
формулирањето на јавните политики, имено, од аспект на подготовка на правна рамка 
и управување со јавните работи. Речиси систематски се формулираат политичките 
документи и тие се усвојуваат како резултат на процес кој во одредена фаза ги 
вклучува релевантните засегнати страни (владата, организациите на работодавачите, 
синдикатите, организациите од граѓанското општество). Ваквиот партиципаторен 
пристап наоѓа примена во текот на формулирањето на клучните документи, 
вклучително и Стратегијата за намалување на сиромаштијата, Програмата за развој 
на образованието и десетгодишната програма за развој на здравството (при што, 
материјалите ги изготвуваат, ги потврдуваат и ги усвојуваат комисии каде што се 
застапени сите страни).13

 © ILO/Crozet M.

13 PRODIAF. 2010. Cited in DIALOGUE (March 2011): Compilation of African experiences on social dialogue; pp. 8–10 (Geneva).
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5. Aрапски земји

Од Арапската пролет, во јануари 2011 година, неколку земји во регионот на Средниот 
Исток и Северна Африка, како што се Египет и Тунис, ги почнаа процесите на транзиција 
кон демократија. Овие земји се борат со сериозен предизвик во градењето на 
основата на демократското владеење како замена за минатите авторитарни режими, 
како и со справувањето со големите економски и социјални предизвици. Социјалниот 
дијалог и трипартизмот можат да помогнат во овој контекст.

На пример, во Тунис, владата и социјалните партнери склучија социјален договор на 
14 јануари 2013 година. Преку овој договор, трипартитните партнери се заложија за 
создавање Национален совет за социјален дијалог и започнување серија економски 
и социјални реформи за постигнување на целите од револуцијата во 2011 година, во 
насока на поголема социјална правда и инклузивен економски развој.

Извори и дополнителни информации
 � ILO. Collective bargaining: A fundamental principle, a right, a Convention, Labour Education 
1999/1–2 (Nos. 114–115) (Женева). 

 � Casale, G. (ed.). 1999. Social Dialogue in Central and Eastern Europe (Женева, МОТ).

 � Ishikawa, J. 2003. Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue Resource Book 
(Женева, МОТ).

 � Trebilcock, A. 1994. Towards Social Dialogue: Tripartite Cooperation in National Economic 
and Social Policy-Making, (Женева, МОТ).



209

дел III
Социјалниот дијалог  

и политиките  
за вработување

Искуствата покажуваат дека координираните активности, широкото учество 
и социјалниот дијалог се неопходни за формулирање ефективна национална 
политика за вработување, имајќи го предвид широкиот опсег на актери што се 
вклучени во оваа политичка област.
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Искуствата покажуваат дека координираните активности, широкото учество и 
социјалниот дијалог се неопходни за формулирање ефективна национална политика 
за вработување, имајќи го предвид широкиот опсег на актери што се вклучени во 
оваа политичка област.

Членот 3 од Конвенцијата за политиката за вработување од 1964 година (бр. 122) 
предвидува „претставниците на лицата што се предмет на мерките што се преземаат, 
особено претставниците на работодавачите и работниците, да бидат консултирани 
во врска со политиките за вработување, целосно земајќи го предвид нивното 
искуство и ставовите и обезбедувајќи нивна соработка во формулирањето и 
давањето поддршка за тие политики“. Глобалната агенда за вработување на МОТ од 
2006 година во овој контекст додава дека „социјалниот дијалог е клучен елемент за 
формулирање ефективна политика за вработување и спроведување на сите нивоа“.

Опсегот на тие консултации не треба да биде ограничен само на мерките од 
политиката за вработување во тесна смисла на зборот, туку треба да се прошири 
на сите аспекти на економската политика што влијаат врз вработувањето. Затоа, 
социјалните партнери треба да се консултираат за пазарот на трудот или програмите 
за обуки и за формулирање поопшти економски политики и законодавство што е 
ориентирано кон промовирање на вработувањето. Консултациите, исто така, треба 
да се користат како механизам за поддршка на лицата врз кои влијае спроведувањето 
на политиката која ќе се донесе.

Постапките за консултација на овие прашања може да се одвиваат во централните 
тела за трипартитна соработка (на пример, ЕСС, советодавните трудови совети); 
специјализирани тела за прашања поврзани со вработувањето (на пример, совети за 
вработување); ад хок постапки; или комбинација од различни канали. Во одредени 
случаи, овие тела не само што се советодавни, туку, исто така, играат одлучувачка 
улога во ориентирање и управување со процесот на националната политика за 
вработување.

Во секој случај, консултациите со социјалните партнери уште во најраните фази на 
формулирање на политиката и за време на процесот на спроведување се клучни 
и овозможуваат владата целосно да ги земе предвид нивните искуства и ставови.

Препораката за политика за вработување од 1964 година (бр. 122), исто така, 
предвидува работодавачите и работниците во јавниот и приватниот сектор и нивните 
организации „да преземат соодветни мерки за промовирање на постигнувањето и 
одржувањето полн, продуктивен и слободно избран работен однос“. Иницијативата 
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за активности од овој тип е директно на страната на работодавачите и работниците 
и нивните организации, а не на страната на владата.

Процесот на изготвување национална политика за вработување бара широк дијалог 
за промовирање успешно спроведување на политиката. Треба да постои социјален 
дијалог во секој чекор, од анализа на состојбата што води до политички избор, па сé 
до потврдување на спроведувањето на политиката и на крајот во нејзината процена.

Трипартитните совети за квалификации и другите институции за социјален дијалог 
се покажале ефективни при усогласување на потребите на пазарот на трудот со 
квалификациите и во обезбедувањето правична дистрибуција на придобивките од 
зголемувањето на продуктивноста.

Социјалниот дијалог, исто така, треба да биде присутен на сите нивоа на одлучување. 
Националната структура треба да се надополни со комисии на регионално/локално 
ниво. Овие комисии може да играат клучна улога во координацијата со клучните 
актери, како и во управувањето, спроведувањето и следењето на националните 
политики за вработување на локално ниво.

Вклучувањето на социјалните партнери во фазата на спроведување на 
НПВ е особено важно.

На пример, во Австрија, социјалните партнери се вклучени преку 
два главни канали: i) агенцијата за вработување (AMS), како главно 
тело одговорно за спроведување на НПВ; активностите на AMS се 
според постапки кои ги формулираат трипартитни одбори, со што им 
овозможуваат на социјалните партнери силна институционална улога 
во спроведувањето на политиката за вработување; и ii) територијални 
пактови за вработување склучени на регионално и на локално ниво.
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Вистинскиот приоритет во многу земји, а и за МОТ, е да се изградат и да се јакнат 
капацитетите и техничката експертиза на организациите на работодавачите и 
работниците, со цел да им се овозможи да играат ефективна улога во изготвувањето и 
спроведувањето на национална политика за вработување. Тука е вклучено објавување 
политички информативни материјали и упатства за јакнење на капацитетот на 
конституентите за усогласување на политичките упатства утврдени со меѓународните 
стандарди на трудот и другите инструменти на МОТ соодветно на нивните околности.

Ниво на 
дијалог Кој Што Како

Национален/
Секторски

Меѓу министерството надлежно 
за вработување и:
•	Социјалните партнери 

(организациите на 
работодавачи и 
синдикатите);

•	Други министерства, особено 
со економските тимови 
на владата и секторските 
министерства;

•	Групи од граѓанскиот сектор, 
како што се здруженија на 
жени и млади.

Идентификација 
на главните 
предизвици, 
политички опции, 
потврдување 
на избраните 
приоритети и 
начини за нивно 
спроведување.

Работни групи: 
Трипартитни 
работилници 
и трипартитни 
конференции.

Регионален Меѓу министерството надлежно 
за вработување и:
•	Регионалните ограноци;
•	Регионалните социјални 

партнери;
•	Други децентрализирани 

владини агенции;
•	Регионални групи од 

граѓанскиот сектор, како 
што се здруженија на жени и 
млади.

Идентификација 
на главните 
предизвици, 
потврдување 
на избраните 
приоритети и 
начини за нивно 
спроведување.

Дискусии на 
работилници и 
фокус-групи.

Локален Воден од регионалните 
канцеларии на министерството 
надлежно за вработување, 
со вклучување на локалните 
заедници; НВО активни на 
локално ниво; и конкретни 
проекти што имаат влијание врз 
вработувањето и корисниците 
(луѓето).

Идентификација 
на главните 
предизвици, 
потврдување 
на избраните 
приоритети и 
начини за нивно 
спроведување.

Средби во 
руралните 
области, 
дискусии во 
фокус-групи, 
разговори.

Извор: МОТ. 2012. Водич за формулирање на националните политики за вработување, Одделение за политиката 
за вработување (Женева).
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Избор од национални примери

Филипини Изготвувањето на Планот за труд и вработување на Филипините за 
периодот од 2011 до 2016 година вклучува широки трипартитни 
консултации во Одделението за труд и вработување.

Монголија Се одвивале широки консултации со сите децентрализирани нивоа 
при изготвувањето на националната политика за вработување. Овие 
консултации довеле до Национален форум за вработување кој се 
одржал во октомври 2010 година, на кој се дискутирале резултатите 
од консултациите. Како резултат произлегува декларацијата од 2011 
година како Година на вработувањето, во која владата требаше да 
подготви национална политика за вработување користејќи ги наодите 
од регионалните консултации и од Форумот.

Уругвај Министерството за труд спроведе национален дијалог за политиките 
за вработување во периодот од март до октомври 2011 година, 
повикувајќи ги работодавачите и конфедерацијата на синдикати. 
Владата ја застапувало Министерството за труд, меѓутоа и 
другите структури, зависно од темата на дискусија (на пример, 
Министерството за социјален развој, Министерството за економија, 
Министерството за индустрија, Младинскиот институт, итн.).
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Вработувањето и социјалниот дијалог – клучни пораки

 � Не постои единствен модел за организирање на социјалниот дијалог за политиката 
за вработување: тој зависи од контекстот;

 � Добро дефинираната рамка за социјален дијалог е клучен фактор за ефективен 
дијалог и добро информирана политика за вработување. Институциите 
за социјален дијалог мора да имаат ефикасни ресурси, да имаат законски 
овластувања и ефективно да се користат при носењето политики и не треба да 
бидат само фасада;

 � Политичката волја е клучна на страната на владата за вклучување на социјалните 
партнери од подготвителната фаза на националната политика преку следење и 
процена на таквите политики. Покрај ова, вклучувањето на социјалните партнери 
мора да се случува во сите фази од реализацијата на националната политика за 
вработување и не треба да биде ограничено само на фазата на формулирање на 
политиката;

 � Клучен фактор е постоењето на силни, способни и проактивни социјални 
партнери на сите нивоа (претпријатие, локално, индустриско и национално). 
Социјалните партнери мора да се стремат кон проширување на своето членство и 
подобрување на своите технички и аналитички капацитети за прашања поврзани 
со пазарот на трудот;

 � Постоење на активна трудова администрација со добри ресурси, исто така, е 
важен фактор за ефективен социјален дијалог за политиката за вработување.
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Извори и дополнителни информации
 � МОТ. 2006. Спроведување на глобалната агенда за вработување: Стратегии за 
вработување како поддршка за пристојната работа – документ за „Визијата“ 
(Женева).

 � МОТ. 2010. Политики за вработување за социјална правда за праведна глобализација 
– периодични извештаи за вработувањето, Меѓународна конференција на трудот, 
99 седница, Женева 2010 година.

 � МОТ. 2010. Општо истражување во врска со инструментите за вработување во 
насока на Декларацијата за социјална правда за праведна глобализација од 2008 
година, 99 седница на Меѓународната конференција на трудот, Женева 2010 година.

 � МОТ. 2011. Социјалните партнери и нивното вклучување во Националните планови 
за развој (Женева).

 � МОТ. 2012. Водич за формулирање на националните политики за вработување, 
Одделение за политиката за вработување (Женева).

 � МОТ. 2012. Кон поголемо вклучување во донесувањето на политиката за 
вработување, работна студија на секторот за вработување: бр. 137 (Женева).

 © ILO/Crozet M.
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Комисија на МОТ на експерти за примената на Конвенциите  
и препораките (CEACR)

Коментари за начините за подобрување на социјалниот дијалог за прашањата поврзани со спроведувањето 
на Конвенцијата за политиката за вработување од 1964 година (бр. 122) (Избор примери)

  КАМБОЏА   КИНА
Во врска со вклучувањето на социјалните партнери 
во формулирањето и спроведувањето на политиките 
за вработување, CEACR „ја повикува владата да го 
разгледа ова прашање во нејзиниот нареден извештај, 
преку демонстрација како претставниците на 
работодавачите и работниците се консултираат во 
фазите на планирање и спроведување на политиката, 
така што се земаат предвид нивните искуства и 
ставови“.

Објавен на 101 седница на МКТ, 2012 г.

Коментари за фактот што синдикатите на различни 
нивоа воспоставиле институции за стручна обука. CEACR 
ја повикува владата да вклучи информации за „начинот 
како локалните тела и социјалните партнери 
учествуваат во изготвувањето и спроведувањето на 
политиките и програмите за обуки“.

Објавено на 100 седница на МКТ, 2011 г.

  ЕЛ САЛВАДОР   ИНДИЈА
CEACR бара од владата да обезбеди информации „за 
консултациите за формулирање и спроведување 
на активната политика за вработување која 
овозможува надминување на негативниот ефект 
од глобалната криза“ и да даде „информации за 
одржаните консултации со претставниците на 
лицата што се предмет на мерките што треба да се 
спроведат од други сектори на економски активното 
население“. 

Објавено на 100 седница на МКТ, 2011 г.

Комисијата покажува интерес за информациите 
дадени од владата во врска со трипартитните 
консултации (...) дека на 44 седница на 
Конференцијата на трудот во Индија се дискутирало 
за прашања како што се можностите за 
унапредување на учеството на женската работна 
сила, развој на вештини за младите, минимални 
плати, социјална заштита, вработливост и 
вработување; и дека Министерството за рурален 
развој презело различни иницијативи за јакнење на 
спроведувањето на Актот на Махатма Ганди со кој 
се гарантира рурално вработување на национално 
ниво, според кој ќе се унапредат сиромашните 
рурални средини и ќе се трансформираат 
традиционалните хиерархиски односи преку процеси 
засновани на права.

Објавено на 101 седница на МКТ, 2012 г.

  МОНГОЛИЈА   КИРГИСТАН
CEACR „бара владата да извести за 
активностите на Националниот совет за 
вработување и другите трипартитни тела 
во врска со политиките за вработување 
и чекорите што се преземаат за 
целосно земање предвид на ставовите 
на претставниците на социјалните 
партнери (вклучително претставниците 
на руралниот сектор и неформалната 
економија) во процесот на формулирање и 
обезбедување поддршка за политиките за 
вработување“. 

Објавено на 101 седница на МКТ, 2012 г.

Имајќи предвид дека е создадена трипартитна 
комисија за регулирање на прашањата за 
промовирање на вработувањето, CEACR „бара 
од владата да обезбеди конкретни информации 
за работата на горенаведената комисија, како 
и за вклучувањето на социјалните партнери во 
формулирањето и спроведувањето на националниот 
план за вработување. Бара информации во врска со 
преземените или планираните мерки за вклучување 
на другите актери во консултациите“.

Објавено на 101 седница на МКТ, 2012 г.
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дел IV
Социјалниот дијалог  

и платите

Социјалниот дијалог е најефективниот инструмент за развој на платежна 
политика што ги усогласува потребите на работниците и нивните семејства за 
да може да имаат пристоен живот од една страна и која ќе им овозможува на 
работодавачите да ја зголемат конкурентноста од друга страна. Во многу земји, 
платите се високо на агендата на трипартитниот социјален дијалог, заедно со 
прашањата поврзани со пазарот на трудот, како што е промовирањето на 
вработувањето, проширувањето на социјалната сигурност и подобрување 
на конкурентноста. Сите три актери во социјалниот дијалог – владата, 
организациите на работниците и работодавачите – придаваат голема важност 
на оваа социјална и економска променлива.

1. Трипартитно дефинирање на минималната плата .................................................. 219

2. Трипартитни насоки и препораки за платите .......................................................... 222
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Социјалниот дијалог е најефикасниот инструмент за развој на политика за платите 
која ќе ги усогласи потребите на работниците и нивните семејства во насока на 
пристоен живот, од една страна, а од друга страна, ќе им овозможи на работодавачите 
да ја зголемат својата конкурентност. Социјалниот дијалог е особено важен во 
обезбедувањето правична дистрибуција на добивката од продуктивноста меѓу 
работната сила и капиталот и намалување на нееднаквоста во платите, вклучително 
и платниот јаз меѓу родовите.14 Исто така, за време на економската криза и кризата 
со работните места, и како што предвидува Глобалниот пакт за работни места, 
социјалниот дијалог е важна алатка за избегнување дефлација на платите.

Во многу земји, платите се меѓу приоритетите на агендата на трипартитниот 
социјален дијалог, заедно со другите прашања поврзани со пазарот на трудот, 
како што е промовирањето на вработување, проширувањето на социјалната 
заштита и зголемувањето на конкурентноста. Сите три актери во социјалниот 
дијалог – владата и организациите на работодавачите и работниците – придаваат 
голема важност на овој социо-економски параметар. За работниците, платите 
често претставуваат основниот и единствен извор на приходи; исто така, во голем 
степен таа го определува нивото на пензиите што тие работници ќе ги примаат. 
За работодавачите, прашањето со платите е клучна компонента во производните 
трошоци, како и политичка алатка за привлекување квалификувани работници. 
Конечно, за Државата, платите, меѓу другото, претставуваат фактор што влијае врз 
економското агрегирање, како што е формирањето цени, домашната побарувачка, 
националната конкурентност и нивото на вработеност.15

Меѓународните искуства покажуваат дека националните институции за трипартитен 
социјален дијалог често се вклучени во регулирање на политиката за платите. 
Таквото вклучување може да биде во форма на трипартитно дефинирање на 
минималната плата или формулирање трипартитни препораки за платите кои би 
биле насоки за преговори на пониско ниво и за обезбедување одреден степен на 
координација во договарањето на платите.

14 МОТ. 2008. Глобален извештај за плати 2008/09: Минималните плати и колективното договарање, кон политичка кохерентност 
(Женева).

15 МОТ. 2012. Глобален извештај за плати 2012/13: Платите и рамномерен раст (Женева).
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1. Трипартитно дефинирање на минималната плата

Според Конвенцијата на МОТ за дефинирање на минималната плата од 1970 
година (бр. 131), потребно е директно учество на репрезентативните организации 
на работодавачите и работниците или, каде што нема такви организации, 
претставниците на работодавачите и работниците засегнати од воспоставувањето 
и функционирањето на системот на минимална плата. Според тоа, во повеќето земји 
каде што има национална минимална плата, трипартитниот социјален дијалог игра 
клучна улога во дефинирањето на платата, иако на различен начин, зависно од 
изборот на земјата. 

Постојат три основни пристапи. Според првиот пристап, владата или друго политичко 
тело го определува нивото на минимална плата по директни консултации со 
репрезентативните организации на работодавачите и работниците. Земји како што 
се Алжир, Бенин, Франција, Мадагаскар и Шпанија го следат овој пристап.

Алжир – Национална загарантирана минимална плата
Во Алжир, националната загарантирана минимална плата е дефинирана со 
претседателски декрет по консултација со најрепрезентативните унии на работодавачи 
и работници во рамките на постојната трипартитна институционална рамка (La Tripartite). 
Трипартитната рамка ги опфаќа претставниците на владата, генералната конфедерација 
на синдикатите на алжирските работници и пет репрезентативни конфедерации на 
работодавачи. Со неа претседава премиерот.

За определување на минималната плата се земаат предвид следниве елементи: 
просечната регистрирана национална продуктивност; индексот на цените за 
потрошувачите и општата економска состојба на земјата.

Извор: Закон за работни односи, став 87, база на податоци за минимални плати – МОТ.

Според вториот пристап, владата ја определува минималната плата врз основа 
на препораките од специјализирано трипартитно тело, како што е Комисијата 
за минимална плата од Обединетото Кралство и Советот за минимална плата во 
Република Кореја. 
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Обединето Кралство – Комисија за минимална плата
Комисијата за минимална плата е независно тело основано според Законот за минимална 
плата од 1998 година, за да ја советува владата за националната минимална плата. Ова 
консултативно тело е составено од девет комесари кои имаат искуство од синдикатите, 
работодавачите и академско искуство, и кои служат во поединечно својство.

Секој февруари, Комисијата поднесува препораки до владата за наредното ниво на 
минималната плата и работите поврзани со тоа. Ги подготвува своите препораки врз 
основа на сеопфатно истражување и анализа и ги користи сите извори на информации, 
вклучително анкети, посета на претпријатија, консултации со социјалните партнери и 
разговор со експерти. Во повеќето случаи, владата ги следи препораките од Комисијата.

Извор: Влада на Велика Британија. 2006. Извештај на Комисијата за минимална плата за 2006 година: 
Национална минимална плата: http://www.lowpay.gov.uk.

Според третиот пристап, минималната плата се определува врз основа на директни 
трипартитни преговори меѓу владата и социјалните партнери, како што е 
прикажано во случајот со Аргентина. Овој метод на трипартитни преговори, исто 
така, се применува во Ирска и во Словенија.16

16 Eyraud, F.; Saget, C. 2005. The fundamentals of minimum wage fixing (Женева, МОТ).
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Аргентина – Националниот совет за вработување, продуктивност и 
приспособлива минимална плата

Националниот совет за вработување, продуктивност и приспособлива минимална плата 
(Националниот совет) е постојано трипартитно тело за социјален дијалог кое ги вклучува 
владата и социјалните партнери. Периодично ја определува приспособливата минимална 
плата, која мора да се донесе со мнозинство од две третини од членството, со еднаков 
број од страна на владата и претставниците на работниците и работодавачите, вкупно 48 
членови. За дефинирање на стапките на минималната плата, Националниот совет мора да 
ја земе предвид социо-економската состојба на земјата.

Дополнително на периодичниот преглед на приспособливата минимална плата, 
Националниот совет врши и други функции, вклучително и процена на минималниот и 
максималниот износ на надоместокот за невработени, формулација на препораки за 
креирање политики, програми за работни места и професионална обука и предлог-мерки 
за зголемување на производството и продуктивноста.

Извор: Аргентина – Минимални плати – 2011 г. TRAVAIL правна база на податоци; Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social – República Argentina: Consejo del Salario: http://www.trabajo.gov.ar/consejodelsalario.

 © ILO/Falise T.
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2. Трипартитни насоки и препораки за платите

Во некои земји, трипартитните институции за социјален дијалог се активираат и даваат 
насоки за платите за преговори на пониско ниво, за да овозможат одреден степен 
координација во договарањето на платите. На пример, таков е случајот со Сингапур.

Сингапур – Национален совет за плати
Овој Национален совет за плати е основан во 1972 година и има трипартитна структура 
составена од 35 претставници од групите на работодавачите и синдикатите, како и 
претставници од владата. Со него претседава независно (неутрално) лице. 

Националниот совет формулира општи насоки за политиката за платите, вклучително 
приспособувањето на платната структура и дава совети за системи што ќе ги потпомогнат 
продуктивноста и ефикасноста. Трипартитните дискусии што се одвиваат во советот се 
доверливи и одлуките се носат со консензус. Насоките што ги дава не се обврзувачки, со цел 
да се осигури одреден степен на флексибилност за претпријатијата и да се земат предвид 
клучните економски показатели и показателите на пазарот на трудот: раст на БДП, инфлацијата, 
продуктивноста и вработувањето. 

Насоките на Националниот совет за плати се носат преку трипартитни консултации и 
консензус меѓу работодавачите, работниците и претставниците на владата, а тоа придонесува 
за прифаќање и спроведување на насоките. Според ова, постои силна заложба од страна 
на трипартитните партнери за спроведување на насоките. Ова претставува белег на 
постигнувањата на националниот совет.

Колективното договарање на ниво на претпријатие започнува откако ќе бидат дадени 
насоките од страна на Советот. Оние компании без синдикати ги користат насоките на 
Националниот совет како референтни информации при определување на зголемувањето на 
платата на своите вработени.
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Словенија – теми поврзани со платата/политики на социјални пактови
Словенија дава добар пример за земја која уште од средината на 1990-тите систематски 
го активира својот трипартитен економско-социјален совет за склучување трипартитни 
договори или социјални пактови, кои фокусот го поставуваат на приходите и платите. 
Овие договори и пактови го одразуваат консензусот на социјалните партнери во врска 
со ограничувањето на јавните трошоци како начин за подобрување на конкурентноста 
на земјата не меѓународните пазари17 како и како начин за намалување на инфлацијата и 
намалување на дисперзијата на платите.18

1717-1818

17  Stanojević, M. 2010. “Social Pacts in Slovenia”, in P. Pochet et al. (eds): After the euro and enlargement: social pacts in the EU (Брисел, 
Европски синдикален институт).

18 МОТ. 2013. Периодична дискусија за социјалниот дијалог во рамките на Декларацијата на МОТ за социјална правда за 
праведна глобализација, Меѓународна конференција на трудот, 102 седница, Женева, 2013 г.
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Горенаведените примери ја илустрираат улогата што ја игра трипартитниот социјален 
дијалог во регулирањето на политиката за платите, посебно за минималната 
плата. Случајот е ваков бидејќи трипартитните консултации и координирањето на 
договарањето на платата се поврзуваат со подобри резултати на пазарот на трудот 
(намалена нееднаквост во платите и намалена невработеност), постабилен удел на 
платите во националниот приход и побрз одговор на економските шокови.

Извори и дополнителни информации
 � Eyraud, F.; Saget, C. 2005. The fundamentals of minimum wage fixing (Женева, МОТ).

 � МОТ. Глобален извештај за плати 2008/09; 2010/11; 2012/13.

 � МОТ. Конвенција за дефинирање минимална плата, 1970 г. (бр. 131).

 � МОТ. Препорака за дефинирање минимална плата, 1970 г. (бр. 135). 
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дел V
Социјалниот дијалог и 

социјалната заштита

Социјалната заштита и социјалниот дијалог, кои се двата столба на Агендата 
за пристојна работа, се меѓусебно поврзани и заемно се поддржуваат во 
постигнувањето на целта за социјална правда за праведна глобализација. 
Ефективните и одржливи системи за социјална заштита се засноваат на стабилно 
трипартитно управување, целосна одговорност и учество на организациите 
на работници и работодавачи. Учеството значи ангажман на социјалните 
партнери во креирањето на политиките и реформите во социјалната заштита, 
како и управувањето со шемите за социјално осигурување. 

1. Инструменти на МОТ ..................................................................................................... 226

2. Трипартитно управување со социјалната заштита ................................................... 228

3. Социјалниот дијалог и реформите во социјалната заштита ................................... 230
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Социјалната заштита и социјалниот дијалог, кои се двата столба на Агендата за 
пристојна работа, се меѓусебно поврзани и заемно се поддржуваат во постигнувањето 
на целта за социјална правда за праведна глобализација. Ефективните и одржливи 
системи за социјална заштита се засноваат на стабилно трипартитно управување, 
целосна одговорност и учество на организациите на работници и работодавачи. 
Учеството значи ангажман на социјалните партнери во креирањето на политиките 
и реформите во социјалната заштита, како и управувањето со шемите за социјално 
осигурување.

1. Инструменти на МОТ

Застапувањето на работниците и работодавачите во управувањето и спроведувањето 
на шемите за социјално осигурување е предвидено со принципите и стандардите на 
МОТ за социјалното осигурување. Конвенцијата за социјална сигурност (минимални 
стандарди), 1952 година (бр. 102), утврдува дека шемите за социјална заштита 
треба да се реализираат на трипартитна основа, која ќе го гарантира и ќе го јакне 
социјалниот дијалог меѓу владите, работодавачите и работниците. Дополнително на 
Конвенцијата бр. 102, следните инструменти на МОТ го промовираат трипартизмот 
во социјалната заштита:

 � Конвенција за промоција на вработувањето и заштита од невработеност, 1988 
година (бр. 168);

 � Препорака на МОТ за консултации (на национално и на ниво на индустрија), 
1960 година (бр. 113);

 � Декларација на МОТ за социјална правда за праведна глобализација (2008 
година);

 � Глобален пакт за работни места (2009 г.);

 � Препорака за минималната социјална заштита, 2012 г. (бр. 202).
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Нигерија – Фондот за социјално осигурување на Нигерија
Фондот за социјално осигурување на Нигерија е основан во 1944 година со Одлуката бр. 
73. Тој има мандат да го обезбеди следново: (а) пензии; (б) грантови при пензионирање; 
(в) надоместок за наследниците (г) надоместок во случај на смрт; (д) надоместок за 
инвалидитет; и (ѓ) грант во случај на инвалидитет. Со Фондот раководи трипартитен 
Управен одбор составен од 11 членови:

 y Претседавач, назначен од претседателот;

 y Двајца претставници од синдикатот, кои ги назначува трудовиот конгрес на Нигерија;

 y Двајца претставници на работодавачите, номинирани од консултативното тело на 
работодавачите;

 y Еден претставник на сојузното министерство за вработување, труд и продуктивност;

 y Еден претставник на Централната банка на Нигерија;

 y Тројца извршни директори, назначени од Претседателот, на предлог од министерот;

 y Еден извршен директор, назначен од Претседателот, на препорака од министерот.

Управниот одбор е одговорен за:

 y Управување со работата на Фондот и инвестирање на износите што се дел од Фондот;

 y Исплата на различни надоместоци за лицата кои имаат право на нив;

 y Генерално администрирање и регулирање на Фондот.

Извор: Закон за фондот за социјално осигурување на Нигерија, Поглавје бр. 88
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2. Трипартитно управување со социјалната заштита

             Предуслов за 
ефективно управување

Клучен предуслов за ефективност во управувањето со системите на социјалната 
заштита е достапноста на соодветни институционални рамки во однос на 
социјалниот дијалог, учеството на социјалните партнери и засегнати страни и 
општата одговорност на државата.

Улогата на државата

Државата има одговорност да дефинира соодветна политика, правни и регулаторни 
рамки и надзор што гарантира кохерентност на политиките за социјална заштита; 
ова вклучува изготвување и спроведување кохерентна политика и ефективни 
механизми за следење:

 � Определување на клучните политички прашања;

 � Воспоставување стабилни финансиски и правни рамки;

 � Општ надзор;

 � Следење на спроведувањето на политиките на социјалната заштита;

 � Воспоставување консултативни тела.

Улогата на социјалните 
партнери

Придонесот и учеството на социјалните партнери, како претставници на заштитените 
лица и работодавачите во одборите на институциите за социјална заштита, може 
да придонесат за транспарентно управување со шемите на социјалната заштита. 
Понатаму, вклучувањето на социјалните партнери овозможува политиките да ги 
исполнат потребите на оние кои ги финансираат и имаат корист од нив како некој 
што придонесува и тие водат кон продуктивно вработување и економски раст.



V

дел V

229

Важно е да се забележи дека за ефективното учество на социјалните партнери 
потребно е соодветно техничко знаење, вештини и капацитети:

 � Надзор над спроведувањето на шемата;

 � Идентификување на политичките прашања;

 � Формулирање предлози за реформи и за развој;

 � Застапување на интересите на работниците, работодавачите и другите 
корисници.

Ефективен социјален дијалог

Социјалниот дијалог е клучен во идентификувањето на приоритетните политички 
цели. Тој е важна алатка која придонесува кон следење на финансиската одржливост 
и социјалната адекватност, ефективност и ефикасност во управувањето и 
администрацијата на шемите за социјална заштита. Понатаму, помага да се обезбеди 
национален консензус за политиките за социјална заштита, како што се:

 � Придонес кон определувањето соодветно формулирање на системите за 
социјална заштита; 

 � Обезбедување кохерентност во економските и социјалните политики;

 � Обезбедување стабилно управување на пазарите на труд и социјалната заштита; 

 � Идентификување и спроведување ефикасни механизми за одговор во време на 
криза;

 � Придонесување кон подготовката и спроведувањето на клучните реформи.

Препорака за минималните нивоа на социјалната заштита, 2012 г. (бр. 202), во 
членот 13 (1) предвидува дека членовите треба да формулираат и да спроведат 
национални стратегии за проширување на социјалната заштита врз основа на 
национални консултации преку ефективен дијалог и социјално учество.
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3. Социјалниот дијалог и реформите во  
 социјалната заштита

Во контекст на демографските промени, глобално се дискутира за економичноста 
и одржливоста на системите на социјална заштита. Стареењето на популацијата ќе 
ги зголеми трошоците за пензии, здравствена и долгорочна грижа во наредните 
децении. Покрај ова, доказите упатуваат на тоа дека преку ефективен социјален 
дијалог може да се управува со овој предизвик. Социјалниот дијалог за потребните 
реформи може да ги усогласи социјалните потреби со финансиските и фискалните 
барања. Помага да се решат неизбежните разлики и да се избегнат конфликтите на 
интерес кои би можеле да го одложат спроведувањето на потребните реформи.

 © ILO/Crozet M.
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Уругвај – Национален дијалог за социјална заштита (DNSS)
Во 2007 година, во Уругвај се формира Националниот дијалог за социјална заштита (Diálogo 
Nacional sobre Seguridad Social, DNSS). DNSS ги надминува постојните институционални 
структури и им овозможува на работниците, работодавачите и на граѓанското општество 
и државата заеднички да формулираат предлози. Неговата цел е процена на тековната 
состојба на системот на социјална заштита и генерирање влезни информации за можни 
идни реформи и јакнење на демократското управување. DNSS е организиран во десет 
тематски работни групи и разгледува различни аспекти од социјалната заштита (т.е. 
пензиски шеми, покриеност, демографија и финансирање).

Реформа

Во 2008 година, по завршувањето на првата фаза, процесот на социјален дијалог доведе 
до десет основни договори. Неколку од договорите обезбедија основа за реформи; двете 
најважни се поврзани со правилата за пензиите и надоместоците за невработените. 
Реформата на пензиската шема вклучуваше намалување на минималниот број години со 
придонеси потребни за едно лице да се квалификува за пензија, мерки што овозможија 
покривање на работниците со испрекинато формално вработување и бонус за жените, 
кое соодветствува на една година осигурување по дете, промоција на родовата еднаквост. 
Реформата во програмата за надоместок за невработеност ја унапреди координацијата 
со другите програми за социјална заштита и со активните политики на пазарот на трудот, 
проширувањето на времетраењето на надоместокот за постарите невработени лица, 
воведувањето постепена формула на надоместок со нивоа на надоместокот кои со текот на 
времето ќе се намалуваат и автоматското проширување на надоместокот за два месеци во 
време на економска рецесија.

Извори:

 �Diálogo Nacional sobre Seguridad Social: http://www.dialogoseguridadsocial.org/que-es.

 �МОТ. 2011. Социјална заштита за социјална правда за праведна глобализација: Периодична дискусија за 
социјалната заштита во рамките на Декларацијата на МОТ за социјална правда за праведна глобализација, 
Извештај IV на Меѓународната конференција на трудот, 100 седница, Женева, 2011 година.
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Извори и дополнителни информации
 � МОТ. 2011. Заклучоци во врска со периодичната дискусија за социјалната заштита 
(социјалната сигурност) (Женева).

 � МОТ. 2011. Социјалната заштита и владеење на правото, Општо истражување 
за инструментите на социјалната заштита во контекст на Декларацијата за 
социјална правда за праведна глобализација од 2008 година, Извештај III (Дел 1Б), 
Меѓународна конференција на трудот, 100 седница, Женева, 2011 год.

 � МОТ. 2011. Социјална заштита за социјална правда за праведна глобализација: 
Периодична дискусија за социјалната заштита (социјална сигурност) во рамките на 
Декларацијата на МОТ за социјална правда за праведна глобализација, Извештај IV на 
Меѓународната конференција на трудот, 100 седница, Женева, 2011 година.

 � МЦО/МОТ. 2010. Управување со системите за социјална заштита: Водич за 
членовите на одборот во Африка (Женева): http://socialprotection.itcilo.org/pdf-and-
pics/library/governance_Guide_EN.

 � Sarfati, H.; Ghellab, Y. 2012. The political economy of pension reforms in times of global crisis: 
State unilateralism or social dialogue? Работна студија бр. 37 (Женева, МОТ).
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дел VI
Социјален дијалог и 

неформалната економија

Денес, значаен процент од глобалната работна сила заработува за живот преку 
економски активности што – по закон и реално – не се опфатени со формални 
договори. Итно треба да почне да се решава недостигот на пристојна работа 
во неформалната економија во четири клучни области: Вработување, права, 
социјална заштита и застапување. Социјалниот дијалог е неопходна алатка 
за демократско владеење и спроведување на политиките за поддршка на 
транзицијата кон формализирање. Меѓутоа, застапувањето на непријавените 
работници е постојан предизвик.
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Терминот „неформална економија“ се однесува на сите економски активности на 
работниците и економските единици кои – според законот и практично – не се 
опфатени или се недоволно опфатени со формалното уредување. Денес, на овој 
начин, за живот заработува значаен процент од глобалната работна сила. Особено 
во земјите во развој, неформалната економија опфаќа помеѓу 35% и 90% од вкупно 
вработените и вклучува значаен број од руралните и мигрантите-работници.

Работниците во неформалната економија се особено ранлива група поради тоа што 
немаат глас и не се застапени за да можат да побараат подобри работни услови, 
можности за вработување, родова еднаквост и социјална заштита.

Во 2002 година, МКТ усвои резолуција за пристојната работа и неформалната 
економија, која предвидува сеопфатна трипартитна платформа за активности, 
составена од претставници од владите, организациите на работодавачите и 
работниците од сите земји-членки на МОТ. Таа повика на потребата за соочување 
со недостатоците во однос на пристојната работа во неформалната економија во 
четири клучни области: вработување, права, социјална заштита и застапување. Оваа 
резолуција понатаму беше надополнета со Декларацијата на МОТ од 2008 година за 
социјалната правда за праведна глобализација, која предвидува дека овие четири 
столба на пристојната работа се „неразделиви, меѓусебно поврзани и заемно се 
поддржуваат“.19

Глобалниот пакт за работни места од 2009 г.

Во 2009 година, МКТ го усвои Глобалниот пакт за работни места, кој ги препознава 
работниците во неформалната економија како особено ранлива категорија во време 
на криза и предложи политички мерки за справување со влијанијата и забрзување 
на закрепнувањето. Политичките мерки вклучуваат спроведување шеми за 
гарантирање на вработувањето, целни програми за вработување, јавни работи, 
поддршка за микро и малите претпријатија и унапредување на минималното ниво 
на социјална заштита.

Извор: МОТ. 2009. Закрепнување од кризата: Глобален пакт за работни места, Меѓународна конференција 
на трудот, 98 седница, Женева, 2009 година.

19 Неодамна, неколку резолуции на МКТ дадоа конкретни препораки во врска со неформалната економија, имено, промоција на 
одржливи претпријатија (2007 г.), вработување во руралните средини со цел намалување на сиромаштијата (2008 г.), развој на 
вештини (2008 г.), родова еднаквост (2009 г.) и заклучоците од периодичната дискусија за вработувањето (2010 г.).
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Социјалниот дијалог е неопходна алатка за демократско управување и спроведување 
на политиките за да се поддржи преминот кон формалност. Меѓутоа, неговата 
ефективност особено зависи од тоа колку се силни организациите на работниците 
и работодавачите кои се вклучени во него. Застапувањето на неформалните 
работници останува предизвик. 

Без соодветно застапување, овие работници нема да имаат пристап до низа основни 
работнички права. Во одредени земји (на пример, Унгарија и Ирска), социјалните 
партнери се вклучени во дискусиите за националната политика за различни аспекти 
од неформалната економија, како што е решавање на проблемот со непријавената 
работа.

 � Во Јужна Африка, донесени се политики за поддршка на непријавените 
работници, вклучувајќи и редовен дијалог со претставниците од неформалната 
економија и градење капацитети за организациите во неформалната економија.

 � Во Гана, во два региони се формираа локални институции за започнување 
социјален дијалог меѓу локалната влада, избраните службеници од собранието и 
претставници на малите и средни претпријатија и граѓанскиот сектор. Проектот 
го прошири пристапот на МСП до кредити, ја прошири социјалната заштита и ги 
прошири пензиските фондови за да ги опфатат работниците од неформалната 
економија.

 � Во Индија, Законот за гаранција за рурално вработување на Махатма Ганди е 
првиот закон што ги проширува политиките за вработување за да ги опфатат 
неорганизираните сектори. Тоа е амбициозна програма која опфаќа пристап 
заснован на права за развој, сигурност на примањата за руралните домаќинства 
преку гарантирана платена работа, справување со принудната миграција од 
руралните во урбаните области и создавање долгорочни капацитети.20

 � Во Турција, во периодот од 2004 до 2007 година, трипартитните дискусии 
поддржани од проект на ЕУ-МОТ имаа цел да ја подигнат свеста за ризиците 
од неформалната економија преку медиумите и создадоа олеснувања за 
пријавување работа преку подготовка на прирачници за регистрирање и врски 
со општинските регулативи за претпријатијата.21

20  MGNREGA. 2010. Преглед на пристојната работа и „зелени“ работни места во областа Каимур во Бихар (A review of decent work 
and green jobs in Kaimur District in Bihar) (Њу Делхи, МОТ).

21 Hayes, J. 2007. Tackling unregistered work through social dialogue: The Turkish and European experience (Женева, МОТ). Цитирано 
во Периодичните дискусии за социјалниот дијалог во рамките на Декларацијата на МОТ за социјална правда за праведна 
глобализација, Меѓународна конференција на трудот, 102 седница, Женева, 2013 г.
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Со цел да се придонесе за намалување на неформалната економија, социјалните 
партнери имаат клучна улога во идентификувањето на недостигот на работа и 
вештини кои влијаат врз побарувачката и понудата за мигрантите-работници на 
пазарот на трудот. Градењето консензус за врската меѓу миграцијата и политиките 
за вработување преку социјалниот дијалог и развојот на долгорочни стратегии 
за усогласување на побарувачката и понудата на пазарот на трудот најверојатно 
би било прифатливо за работниците и работодавачите, бидејќи повеќето такви 
политики се спроведуваат на работното место.

Социјалниот дијалог, исто така, може да се поврзе со конкретни сектори каде што 
има висок степен на непријавена работа, на пример, домашната работа, како што е 
дадениот пример.

Институционални рамки за социјален дијалог во неформалната 
економија - Филипини

Филипини создаде институционални рамки за социјален дијалог за домашната работа 
кои поттикнаа колективно организирање и застапување, придонесоа со значајни 
резултати во регулирањето на работата во неформалната економија преку постигнување 
консензус. 

Владата, синдикатите и здруженијата на работниците во домаќинствата, како и 
организациите на работодавачите формираа техничка работна група за домашната 
работа, која разгледува и промовира мерки за подобрување на условите за домашните 
работници во земјата и во странство. Овозможува форум за разгледување на потребата 
од правна реформа и помогна да се подготви предлог-закон за домашна работа кој е во 
напредна фаза на разгледување пред Конгресот.

Во 2012 година, Филипини беше една од првите земји што ја ратификува Конвенцијата 
на МОТ за домашни работници во 2011 година (бр. 189).
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 Дијагностичка рамка на МОТ за анализа на процесите и параметрите на 
информализацијата – седум клуча за политичка акција
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ФОРМАЛНОСТ

Стратегии за развој и создавање квалитетни работни места

Регулаторна рамка, вклучително спроведување на МСТ и 
основните права

Организација, застапување и дијалог

Еднаквост: според пол, раса, етничка припадност, каста, возраст, 
посебни потреби

Претприемаштво, вештини, финансии, управување, пристап до 
пазарите

Проширување на социјалната заштита и сигурност, социјален 
трансфер

Стратегии за локален (рурален и урбан) развој

Извор: МОТ. 2010. Политики за вработување за социјална правда за праведна глобализација – периодични 
извештаи за вработувањето, Извештај VI на Меѓународна конференција на трудот, 99 седница, Женева 2010 
година.
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Извори и дополнителни информации
 � МОТ. 2012. Вработување за социјална правда и праведна глобализација: Преглед на 
програмите на МОТ (Женева, МОТ).

 � МОТ. 2013. Периодична дискусија за социјалниот дијалог во рамките на Декларацијата 
на МОТ за социјална правда за праведна глобализација, Меѓународна конференција 
на трудот, 102 седница, Женева, 2013 година; Извештај на комисијата за периодична 
дискусија за социјалниот дијалог, 102 седница на Меѓународната конференција на 
трудот, Женева, 2013 година.

 � МОТ. 2013. Неформалната економија и пристојната работа: Политички водич за 
поддршка на преминот во формалност (The Informal Economy and Decent Work: A Policy 
Resource Guide Supporting Transitions to Formality) (Женева, МОТ).
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дел VII
Социјалниот дијалог и 

родовата еднаквост

Социјалниот дијалог и трипартизмот се суштински политички алатки за 
унапредување на родовата еднаквост во светот на трудот. Социјалниот 
дијалог може да помогне да се придонесе кон постабилно и поеднакво 
општество, а социјалните партнери се клучните актери во промовирањето на 
оваа еднаквост. Меѓутоа, учеството на жените останува релативно ниско кај 
повеќето тела од социјалниот дијалог ширум светот.

1. Учество на жените во структурите на МОТ ................................................................242

2. Како понатаму  ................................................................................................................244
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Родовата еднаквост и социјалниот дијалог се основни вредности и сеопфатни 
прашања за Меѓународната организација на трудот. Уште од усвојувањето на 
Декларацијата за основните принципи и права на работа (1998 г.), еднаквоста и 
недискриминацијата се суштината на активностите на МОТ.  

Декларацијата за социјална правда за праведна глобализација ја поставува 
еднаквоста како тема од заеднички интерес во четирите стратешки цели на МОТ 
– основните принципи и права на работа, вработувањето, социјалната заштита, 
социјалниот дијалог и трипартизмот. 

Како дополнување на ова, МКТ ја заклучи својата дискусија за „Родовата еднаквост 
во суштината на пристојната работа“ во 2009 година преку реафирмација 
на социјалниот дијалог и трипартизмот како основни политички алатки за 
унапредување на родовата еднаквост во светот на работата. Посебно повика 
на подобрување во застапеноста на жените на водечки функции во владите и во 
организациите на работодавачи и работници во социјалниот дијалог, вклучително 
и во колективното договарање и на состаноците на МОТ.

Меѓународни стандарди на трудот

Меѓународните стандарди на трудот се едни од главните средства за акција на МОТ 
за подобрување на работните и животните услови на жените и мажите и за промоција 
на еднаквоста на работното место за сите работници. Четирите клучни конвенции за 
еднаквост кои ги промовираат овие принципи се:

 y Конвенцијата против дискриминација (при вработување и на работното место) 
од 1958 година (бр. 111); 

 y Конвенцијата за еднаква плата, 1951 г. (бр. 100);

 y Конвенцијата за работниците со семејни обврски, 1981 г. (бр. 156);

 y Конвенцијата за заштита на мајчинството, 2000 г. (бр. 183).

Понатаму, Препораката за ХИВ и СИДА, 2010 г. (бр. 200), бара преземање мерки на 
и преку работното место, кои ќе обезбедат родова еднаквост и еманципација на 
жената (став. 14 (б)).
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Социјалниот дијалог може да придонесе кон постабилно и поправично општество, 
а социјалните партнери се клучните актери во промоцијата на оваа еднаквост. 
Меѓутоа, за да се промовира родовата еднаквост, треба да се разгледаат две 
прашања:

 � Прво, зголемување на учеството и статусот на жените, вклучително жените 
на одлучувачки функции, во трипартитните тела и во владините групи, 
организациите на работниците и работодавачите;

 � Второ, воведување на прашањата за родова еднаквост и колективно 
договарање во агендата на социјалниот дијалог, со цел да се претстави 
променливата природа на пазарите на трудот и шемите во светот на работата. 
За ова е потребно да се обучат претставниците за родова еднаквост и 
зголемување на бројот на жените-преговарачи.

Учеството на жените останува релативно ниско во повеќето тела за социјален 
дијалог ширум светот. Студија на МОТ за женското учество во овие институции собра 
податоци од 48 институции од сите региони во светот.22 Заклучокот од студијата 
беше дека жените се застапени со помалку од 15% од вкупното членство, кое е 
далеку помалку од целта за 30%, поставена од Обединетите нации во 1990 година 
за зголемување на бројот на жените во телата што одлучуваат и креираат политики. 

Владите покажуваат највисок степен на застапеност на жените во овие тела (19%), по 
нив, претставниците на работниците со 13% и претставниците на работодавачите со 
10% застапеност. Причините за ваквиот висок процент во владините групи можеби е 
поради поповолното окружување што им го нуди јавната администрација на жените, 
овозможувајќи им усогласување на професионалните со семејните обврски и јасни 
критериуми за напредок во кариерата за зголемување на учеството на жените во 
раководните функции. 

По региони, во Европа е најголемиот процент застапеност на жените со 16,76%, по 
неа е Јужна Америка и Карибите со 14,16%, Африка со 12,34% и Азија со 11,21%.

22  Breneman-Pennas, T.; Rueda Catry, M. 2008. Women’s participation in social dialogue institutions at the national level, Paper No. 16 
(Женева, МОТ).
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Трипартитна комисија за еднакви можности и третман на работното 
место

Во рамките на проектот на МОТ и Меѓународниот центар за обука за правата на жените 
работнички, се формираа Трипартитни комисии за еднакви можности и третман на 
работното место (CTIOTE) во Аргентина, Бразил, Чиле, Парагвај и Уругвај. Основањето 
на Комисиите беше резултат на иницијатива на владите – преку нивните министерства 
за труд во соработка со нивното Биро за жените – кои ги повикаа работодавачите и 
работниците да се вклучат во иницијативи за еднаквост. 

Комисиите се составени од владата (Министерството за труд и министерството за 
женски прашања) и организациите на работодавачите и работниците. Меѓу нивните 
најзначајни постигнувања е најновиот закон (2006 г.) за домашните работници во Уругвај 
и ратификацијата на Конвенцијата на МОТ за работниците со семејни обврски, 1981 г. 
(бр. 156), во 2007 г, предводена од трипартитната комисија во Парагвај.

Извор: МОТ, 2009г., Социјалниот дијалог на работното место: Глас и избор за жените и мажите, Биро за 
родова еднаквост (Женева).

1. Учество на жените во структурите на МОТ

МОТ континуирано го следи учеството на жените и мажите на состаноците на 
Меѓународната конференција на трудот (МКТ). Во 1991 година, МКТ на 78 седница, 
усвои резолуција повикувајќи ги владите и организациите на работниците и 
работодавачите да вклучат повеќе жени во своите делегации. Во 2009 година, 
генералниот директор на МОТ постави цел за земјите-членки да постигнат квота 
од 35% женски делегати до 2011 година. Оваа цел не беше реализирана; на МКТ во 
2012 година, само 26,9% акредитирани делегати, заменици-делегати и советници 
беа жени. 

Европа имаше 35,8% учество на жените, по неа беа двете Америки, со 32,3%, додека, 
пак, арапските земји имаа најнизок процент на учество на жените со 11,7%. Имајќи 
го предвид овој недоволен напредок, во насока да се анализира состојбата и да 
се понудат можни стратегии за подобрување, Канцеларијата контактираше со 22 
влади со минимални 50% жени во нивните делегации во 2011 година, со цел да се 
идентификува кои фактори придонеле за нивниот успех:

 � Многу од најуспешните земји имаат владина политика или план за активности 
за родова еднаквост;
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 � Во половина од оние што одговорија има висок советник или Министерство 
за родова еднаквост;

 � Дел од земјите имале неформална заложба за постигнување родова еднаквост 
при назначување членови во делегациите, а многу од нив го искористиле и 
мотивот даден од МОТ и информативните сесии на Конференцијата.

Родовата еднаквост на агендата на социјалниот дијалог

Во изминатите децении, учеството на жените во социјалниот дијалог е во надолна 
линија; како последица на тоа, жените се поактивни за поставување на прашањата 
поврзани со родовата еднаквост на агендата.

Со цел овој тренд да продолжи, важно е прашањата од родовата еднаквост да се 
стават на почетокот на агендите на овие институции.

На пример, во Грција, трипартитниот социо-економски совет ја советува владата 
и социјалните партнери за промовирање на принципите на еднаков третман и 
антидискриминација и охрабрува дијалог со репрезентативните организации.

Во Шпанија, трипартитниот социо-економски совет (Consejo Económico y Social, 
CES) е задолжен за спроведувањето на одредбите за еднаквост од колективните 
договори. Ваквите тела најчесто ги иницира владата „за да служат како советодавни 
и консултативни тела за нејзината политика и законодавство... а не за промоција и 
следење на одредбите за еднакви можности во колективните договори“.

Извор: http://www.eurofound.europa.eu.
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 2. Како понатаму

Постојат повеќе начини како може да се унапреди учеството на жените и родовата 
еднаквост во процесите на социјалниот дијалог:

� Земјите треба да ги ратификуваат и ефективно да ги спроведат клучните 
конвенции на МОТ кои ја разгледуваат родовата еднаквост; тоа се конвенциите 
бр. 100 и бр. 111;

� Треба да се воспостават механизми како што се квоти и назначување 
службеници за еднаквост за да се зголеми застапеноста на жените во 
националните институции за социјален дијалог, синдикатите и организациите 
на работодавачите;

� Мора да се развијат вештини преку обуки и образование за жени, кои ќе им 
овозможат алатки за ефективно да учествуваат во социјалниот дијалог;

� Да се градат капацитетите на социјалните партнери и нивните претставници за 
родовата еднаквост и родовото интегрирање;

� Предностите од родовата еднаквост и недискриминацијата во светот на 
работата мора да се промовираат преку образованието и преку медиумски 
кампањи. 

Извори и дополнителни информации
 � МОТ. 2009. Родовата еднаквост во суштината на пристојната работа, Извештај VI, 
Меѓународната конференција на трудот, 98 седница, Женева, 2009 г.

 � МОТ. 2009. Социјалниот дијалог на работното место: Глас и избор за жените и 
мажите, Биро за родова еднаквост (Женева).

 � МОТ. 2012. Социјалниот дијалог и родовата еднаквост: Наведена библиографија, 
Сектор за социјален дијалог (Женева).

 � Breneman-Pennas, T.; Rueda Catry, M. 2008. Women’s participation in social dialogue 
institutions at the national level; Огранок за социјален дијалог, трудово право и трудова 
администрација, документ бр. 16 ДИЈАЛОГ (Женева, МОТ).

 � Briskin, L.; Muller, A. 2011. Promoting gender equality through social dialogue: Global trends 
and persistent obstacles, ДИЈАЛОГ (Женева, МОТ)
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и основните права 
 при работа

Социјалниот дијалог и трипартизмот се клучни во промовирањето на ефективна 
реализација на основните принципи и права на работното место. Онаму каде 
што има работни места, каде што е воспоставена социјална заштита и каде што 
има социјален дијалог, многу се подобри шансите за остварување на основните 
принципи и права на работното место. Промовирањето на основните принципи 
и права на работното место е основен фактор за успешен социјален дијалог. 
Од друга страна, учеството и консултирањето а организациите на работници и 
работодавачи во стандардни услови, како и надзорните процеси и активности 
насочени кон подобрување на примената на стандардите се клучни за реализација 
на основните принципи и права на работното место насекаде во светот.
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Основните принципи и права при работа произлегуваат од Уставот на МОТ и тие се 
утврдени во осум основни конвенции на Организацијата: Конвенцијата за слободата 
на здружување и заштита на правото на организирање од 1948 година (бр.  87); 
Конвенцијата за правото на организирање и колективно договарање од 1949 
година (бр. 98); Конвенцијата за принудна работа, 1930 година (бр. 29); Конвенцијата 
за укинување на принудната работа од 1957 година (бр. 105); Конвенцијата за 
минимална возраст од 1973 година (бр. 138); Конвенцијата за најлошите форми 
на детски труд од 1999 година (бр. 182); Конвенцијата за еднакви плати од 1951 
година (бр. 100); и Конвенцијата против дискриминација (при вработување и 
професионално) од 1958 година (бр. 111).

Декларацијата на МОТ од 1998 година за основните принципи и права при работа 
и последователните одредби утврдуваат дека земјите-членки имаат обврска да ги 
почитуваат и да ги промовираат основните принципи и права при работа дури и 
ако не ги имаат ратификувано соодветните конвенции на МОТ. Понатамошното 
препознавање на важноста на овие принципи и права е направено со Глобалниот 
пакт за работни места, кој утврдува дека  „почитувајќи ги основните принципи и права 
при работа, промоцијата на родовата еднаквост и охрабрувањето на изразувањето, 
учеството и социјалниот дијалог се критични за закрепнување и развој“. Понатаму, 
промовирањето на социјалниот дијалог и гарантирањето на правата при работа 
претставуваат две од четирите стратешки цели на МОТ кои се нагласени со Агендата 
за пристојна работа.

Социјалниот дијалог и трипартизмот се клучни начини за промоција на ефективна 
реализација на основните принципи и права на работното место. Онаму каде што 
има работа, воспоставена социјална заштита и има социјален дијалог, има можност 
за примена на основните принципи и права на работното место. Промоцијата на 
основните принципи и права при работа е клучен фактор за успешен социјален 
дијалог. Дополнително, учеството и консултирањето на организациите на 
работодавачите и работниците при дефинирањето стандарди, како и во надзорните 
процеси и активности насочени кон подобрување на примената на стандардите се 
клучни за реализација на основните принципи и права во сите региони во светот.

Слободата на здружување – Слободата на здружување и ефективното 
препознавање на правото на колективно договарање се централни предуслови 
за социјалниот дијалог и напредокот на агендата за пристојна работа. Тие се 
клучни во овозможувањето на работодавачите и работниците да воспостават и 
да се придружат на организации по свој избор и да дејствуваат како независни и 
легитимни актери во социјалниот дијалог на исто рамниште со владата. Постоењето 
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на сериозен социјален дијалог меѓу независните страни значајно придонесува 
кон разгледување опсежни економски и социјални политики, вклучително и оние 
за работните односи и социјалната заштита кои ги имаат предвид интересите и 
потребите на сите актери во стопанството (види дел III, оддел I од Водичот).

Социјалниот дијалог и работничките права во извозните 
преработувачки зони во Шри Ланка

Во 2009 година, МОТ започна проект за техничка соработка за промоција на основните 
принципи и права при работа во Шри Ланка. Проектот им помогна на трипартитните 
конституенти да направат значаен напредок кон поголема усогласеност на трудовото 
право во извозните преработувачки зони во земјата. 

Како прв чекор, проектот спроведе обука на 4.200 раководители од преработувачките 
капацитети и работници за основните права на работното место и ја поддржа 
организацијата на работодавачите во воспоставувањето мрежа на човекови ресурси која 
достигна до 400 членови за помалку од една година. Со техничката помош на проектот, 
трипартитните конституенти, исто така, усвоија серија правни и практични мерки за 
примена и почитување на основните права на работното место, вклучително и правата на 
слобода за здружување. Ова доведе до воспоставување синдикални центри за поддршка 
во преработувачките зони каде што работниците и нивните претставници можат да се 
состануваат и да ги спроведуваат своите активности. 

Центрите се наоѓаат во трите поголеми зони во Шри Ланка, каде што е концентрирана 
61% од работната сила, во голем дел млади жени. Постигнат е трипартитен договор 
за зголемување на паричните казни за неправични практики во работните односи и 
министерството за труд прати циркуларно писмо за да се подобри спроведувањето на 
законот за одржување референдум. Проектот, исто така, го поддржа министерството во 
напорите за јакнење на трудовата инспекција и надлежните служби.

Извор: МОТ. 2013. Периодична дискусија за социјалниот дијалог во рамките на Декларацијата на МОТ за 
социјална правда за праведна глобализација, Меѓународна конференција на трудот, 102 седница, Женева, 2013 
година, став 331..

Дискриминација – Социјалниот дијалог и трипартизмот се алатки со голем 
потенцијал за борбата против сите форми дискриминација на работното место и 
во професионалниот живот. Преку вклучување во формулирањето на социјалните 
и трудовите политики, социјалните партнери може да помогнат да се изнајдат 
начини кои ќе овозможат сите - без оглед на полот, расата, националноста или 
инвалидност, како причина за дискриминација - да уживаат еднакви можности за 
успех на работното место.



VIII

НациоНалеН трипартитеН социјалеН дијалог - оддел 1I

248

Посебно, за да се затвори платниот јаз во светот на работата, потребни се активни 
трудови политики кои ќе ги спроведува владата, активности од социјалните 
партнери и да се прифати дека во различни димензии постои платен јаз меѓу 
родовите. Меѓутоа, во многу земји, треба да се формираат или да се зајакнат 
институционалните механизми, вклучително процесите на социјалниот дијалог, 
за да се овозможи напредок во областите на еднакви можности и третман. 
Промовирањето на жените на одлучувачки функции и разноликоста во структурите 
на организациите на работодавачите и работниците и институциите за социјален 
дијалог помагаат да се унапреди целта на еднаквоста. 

Принудна работа – Принудната работа е глобален проблем кој погодува многу 
земји во светот. Најголем процент принудна работа се среќава во земјите во развој, 
често во неформалната економија и во изолирани региони со слаба инфраструктура 
и недоволна трудова инспекција и спроведување на законот. Искоренувањето на 
принудната работа поставува низа прашања, за кои се потребни различни одговори. 
Решенијата може да се најдат единствено преку интегрирани политики и програми, 
комбинирање меѓу спроведување на законот и проактивни мерки за превенција, 
заштита и еманципација на оние кои се под ризик за принудна работа, со цел 
одбрана на нивните права. 

Социјалниот дијалог и трипартитните консултации може да придонесат за значајни и 
долгорочни резултати во овие области, како што се покажува од искуствата на многу 
земји. Трипартитното вклучување може да го даде потребниот консензус за начините 
за превенција и решавање на модерните форми на принудна работа. Предизвикот е да 
се најде соодветен начин, преку националните акциски планови или други механизми 
за спроведување, за да се спојат трипартитните групи и да ги разгледаат причините за 
практиките на принудната работа, но и да се разгледа потребата од постоење правила 
и регулативи заедно со соодветните механизми за следење. 

На глобално ниво, исто така, се преземаат иницијативи за промоција на дијалогот 
во овие области. На пример, во ноември 2008 година, корпоративните членови 
на Мрежата на синдикати, Меѓународниот глобален синдикат и Меѓународната 
конфедерација на приватни агенции за вработување започнаа глобален социјален 
дијалог за да се постигнат праведни услови за индустријата на агенциите за 
привремено вработување, меѓу другото, за спречување нелојална конкуренција од 
измамнички агенции и за борба против трговијата со луѓе. И двете страни изразија 
поддршка за воспоставување соодветна регулаторна рамка во индустријата.

Уште повеќе, за решавање на сложените прашања од принудната работа, 
трипартитните конституенти на МОТ треба да ги здружат своите напори. 
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Перу – Постојана трипартитна институција против  
принудната работа

Студија на МОТ од 2004 година спроведена заедно со Министерството за труд и 
вработување на Перу го потврдија присуството на принудна работа во незаконското 
сечење дрвја во тропскиот Амазон. Се проценува дека имало приближно 33.000 жртви, 
најчесто домородно население. Брзо потоа, со поддршка на МОТ, владата иницира 
изготвување национален акциски план за борба против принудната работа, преку 
процес воден од Министерството за труд и вработување и вклучување широк опсег на 
институции и експерти од јавниот сектор и граѓанското општество.

Во јануари 2007 година, се формира постојана трипартитна национална комисија против 
принудната работа, за координирање на политиките и активностите на национално и на 
регионално ниво. Претседателот Гарсија официјално го претстави Националниот план 
за борба против принудната работа на 1 мај 2007 година.

Меѓу постигнувањата на националните напори се вклучува и воспоставувањето оддел 
за борба против трговијата со луѓе во рамките на Националната полиција, вклучување на 
прашањата поврзани со принудната работа во наставните програми на министерството 
за образование, воведување строги казни за незаконско сечење дрвја, изготвување 
стратегија за информирање поврзано со принудната работа и сеопфатни обуки за 
државните службеници и другите засегнати страни. 

Со поддршка на МОТ, Националната комисија против принудна работа го одобри 
Националниот план за периодот од 2013 до 2017 година, во кој се посветува поголемо 
внимание на следниве сектори: експлоатација на дрвото во Амазон, неформално 
рударство и домашна работа.

Извор: МОТ. 2009. Цената на присилувањето, Глобален извештај од последователните активности на 
Декларацијата на МОТ за основните принципи и права на работа, Извештај од генералниот директор од 98 
седница на Меѓународната конференција на трудот, Женева, 2009 година; став 189.

Детски труд – Примарната обврска за искоренување на детскиот труд е на 
страната на земјите-членки и, од своето основање, Меѓународната програма на МОТ 
за елиминирање на детскиот труд се фокусира на градење трипартитна национална 
одговорност и одржливост. Организациите на работниците и работодавачите се 
историски пионери во промовирањето на меѓународните стандарди на трудот, 
вклучително оние за забрана и елиминирање на детскиот труд. Покрај ова, за 
социјалниот дијалог да придонесе кон елиминацијата на детскиот труд, не само 
преку развој на политики, туку, исто така, преку активности на работното место и 
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колективното договарање, Државата може и треба да охрабрува конструктивни 
бипартитни односи меѓу работодавачите и синдикатите.23

Владата е одговорна за создавање стабилна политичка и граѓанска клима – и 
правна рамка – која ќе овозможи автономните организации на работодавачите и 
работниците слободно да функционираат, без мешање или страв од притисоци. 
Понатаму, владата треба да организира трипартитни консултации за да придонесе 
кон одржлива и долгорочна елиминација на детскиот труд ширум светот – особено 
за националните акциски планови за детскиот труд и за националната дефиниција 
на опасните форми на работа да бидат забранети за деца до 18-годишна возраст. 
Интегрирањето на социјалниот дијалог и уште подобро разбирање на работните 
односи во своите политики и активности за детскиот труд претставуваат едни од 
главните цели на МОТ.

Со цел постигнување на тие цели, потребен е сеопфатен пристап – глобален, 
национален, секторски и локален – за поддршка на социјалните партнери. 
На национално ниво, владите и националните конфедерации на синдикати и 
работодавачи учествуваат во националниот трипартитен политички дијалог и може 
да бараат поддршка за воспоставување и функционирање на националните управни 
комисии за детски труд во подготовката на бипартитни декларации на социјалните 
партнери и, каде што е соодветно, за нивните локални структури. Меѓународната 
програма за елиминирање на детскиот труд го поддржа воспоставувањето на 
националните акциски планови (НАП) во 64 земји, на единиците за детски труд во 
министерствата за труд и, во соработка со ACTRAV и ACT/EMP, на трипартитните 
национални управни комисии. Обучи 217 централни точки за детски труд во 
националните синдикални центри, вклучително во речиси сите центри во Јужна и 
Северна Америка и во Азија (јуни 2013 г.)

Воведувањето на програмскиот пристап со ограничена временска рамка во 2001 
година, како што е предвидено со Конвенцијата бр. 182, на МОТ, уште повеќе го 
промовира принципот на национална сопственост. Програмите со ограничена 
временска рамка јасно предвидуваат дека за сеопфатни активности против 
детскиот труд потребни се повеќекратни политички и програмски интервенции 
и интегрирање на сите прашања поврзани со детскиот труд при дефинирање на 
приоритетите на земјите на макрониво во развојот на социо-економската политика. 
За ова е потребна поддршка на јакнењето на институционалните капацитети и 
трипартитната национална сопственост за интегрирање на сите прашања поврзани 

23  Види Конвенција на МОТ бр. 98, член 4.
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со детскиот труд во рамките на министерските агенди надвор од министерството 
за труд, вклучувајќи ги министерствата за планирање, образование, здравство и 
социјална заштита и во релевантните програми и буџети.

Глобалниот акциски план на МОТ од 2006 година за елиминација на детскиот труд 
предвидува јасна политичка заложба за подготовка и дефинирање на соодветните 
мерки со временски рокови за елиминирање на најлошите форми на детски труд 
заклучно со 2008 година. Во некои случаи, трипартитните партнери се двигатели 
на процесот на НАП, на пример, во Бенин и Сенегал, за време на 2012 година; и во 
Буркина Фасо, клучните актери за усвојување на НАП по завршување на проектите 
на Меѓународната програма (IPEC). Глобалниот акциски план од 2010 година, кој ги 
вклучува и насоките усвоени на Глобалната конференција за детски труд одржана во 
Хаг, акцентот го стави на поврзувањето на НАП со одговорот преку јавните политики 
за клучните причини за детскиот труд (вклучително образованието, социјалната 
заштита, вработувањето на младите и напорите за промовирање пристојна работа 
за возрасните).
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Извори и дополнителни информации
 � МОТ. 2009. Цената на присилувањето, Глобален извештај од последователните 
активности на Декларацијата на МОТ за основните принципи и права на работа, 
Извештај од генералниот директор од 98 седница на Меѓународната конференција 
на трудот, Женева, 2009 година;

 � МОТ. 2012. Основни принципи и права на работното место: Од заложба до акција, 
Периодична дискусија за социјалниот дијалог во рамките на Декларацијата на МОТ 
за социјална правда заради праведна глобализација, Меѓународна конференција на 
трудот, 101 седница, Женева, 2012 година.

 � Интернет-страница на ДЕКЛАРАЦИЈАТА НА МОТ: http://www.ilo.org/declaration.

 � Интернет-страница на Меѓународната програма на МОТ (IPEC): http://www.ilo.org/
ipec.

 � Одделение за СТАНДАРДИ НА МОТ: http://www.ilo.org/global/standards.
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дел IX

Социјалниот дијалог  
и преминот во 

 „зелена“ економија

Блиската соработка и дијалогот меѓу владата и социјалните партнери се суштински 
за успехот на преминот во „зелена економија“. Ефективниот социјален дијалог е 
потребен за да се обезбеди кохерентност и одржливост на политиките за животна 
средина и за вработување. 



IX

НациоНалеН трипартитеН социјалеН дијалог - оддел 1I

254

Климатските промени и деградацијата на природните ресурси се едни од 
најголемите глобални предизвици на XXI век. Со цел надминување на заканите од 
климатските промени врз општествата и економиите, од клучно значење е преминот 
кон одржлива економија, економија со ниски емисии на јаглерод и економија со 
ефикасно искористување на ресурсите.

Преминот кон „позелена“ економија значи темелни промени во шемите на 
производство и потрошувачката на сите нивоа, кои ќе доведат до создавање, 
затворање и реалокација на работни места. Терминот „правична транзиција“ кој 
сè повеќе се користи во дебатата за климатските промени, се заснова на идејата 
дека преминот кон позелена економија, со ниски емисии на јаглерод, мора да биде 
инклузивна и дека сите треба да ги споделат неизбежните социјални трошоци и 
трошоците за вработувањето.

Тесната соработка и социјалниот дијалог меѓу владата и социјалните партнери се 
клучни за успешна транзиција кон „зелена“ економија. Социјалниот дијалог е клучен 
за дефинирање ефективни мерки за надминување на ефектот од климатските 
промени и создавање одржливи работни места и претпријатија. Тој е значаен 
инструмент во анализата на влијанијата врз конкурентноста, вработувањето и 
социјалната кохезија во политиките за климатски промени. Ефективен социјален 
дијалог е потребен за да се осигури дека политиките за заштита на животната 
средина и вработувањето и стратегиите за развој ќе бидат кохерентни и одржливи.
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Индија – Работна група за климатски промени и „зелени“ работни 
места составена од повеќе засегнати страни

Ниво: Национално

Учесници: Владата, работниците, работодавачите и различни интереси

Процес: Формален

Работната група за климатски промени и „зелени“ работни места, составена од повеќе 
засегнати страни во Индија, е основана во 2009 година под водство на Министерството 
за труд и вработување, со поддршка од МОТ.

Работната група има цел да ги собере претставниците од различните владини 
министерства, организациите на работодавачи и работници, истражувачките центри и 
другите групи од граѓанското општество за разгледување на аспектите на вработувањето 
и пазарот на трудот кои се опфатени со политиките и стратегиите за заштита на животната 
средина. Работната група има цел подигнување на свеста за еколошките работни места и 
дијалогот меѓу низа различни институции, со што ќе се придонесе кон широка поддршка 
за правична транзиција кон поодржлива економија, истовремено нудејќи поддршка за 
подобрување на меѓуагенциската и меѓуминистерската координација и кохерентност 
на политиката.
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Jужна Африка – Национална комисија за климатски промени

Ниво: Национално 
Учесници: Владата, работниците, работодавачите и различни интереси 
Процес: Формален  
Националната комисија е воспоставена во 1994 година и ја советува владата за 
прашања поврзани со климатските промени. Во 2011 година, владата, социјалните 
партнери и другите засегнати страни потпишаа договор за „зелена“ економија, 
почнувајќи „зелено партнерство“ кое ќе се заложи за градење и проширување на 
„зелената“ економија. Договорот е еден од најсеопфатните партнерства за развојот 
на „зелена“ економија во светот, со цел создавање 300.000 работни места во текот на 
наредните десет години. Тој содржи заложба од секоја од страните, како и механизам 
за следење и евалуација, за да се осигури исполнување на целите од Договорот.

Извори:

 �МОТ. 2011. Програма за „зелени“ работни места за Азија и регионот на Тихиот Океан, Информатор бр. 1, 
август 2011 г. (Регионална канцеларија за Азија и регионот на Тихиот Океан).

 �МОТ. 2012. Социјален дијалог за одржлив развој: Преглед на националните и регионалните искуства (Женева).

 �МОТ. 2012. Работа кон одржлив развој: Можности за пристојна работа и социјална инклузија во „зелена“ 
економија (Женева).

Економско-социјалните совети (ЕЕС) и слични институции може да одиграат важна 
улога во дебатата за „позеленување“ на економијата. ЕЕС ги собираат претставниците 
на владата, работниците, работодавачите и другите засегнати страни да ги проценат 
и да ги разменат идеите за социјални и економски јавни политики, кои ги вклучуваат 
прашањата од вработувањето и животната средина. Во контекст на нивниот мандат 
и клучните задачи, ЕЕС може да обезбедат нивните политички препораки да ги 
вклучат иницијативите и мерките на социјалните партнери во однос на политиките 
за заштита на животната средина, одржливиот развој и пристапот до пристојна 
работа.
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Франција – економски, социјален и еколошки совет
Ниво: Национално 
Учесници: Работниците, работодавачите и различни интереси  
Процес: Формален 

Економскиот, социјалниот и еколошкиот совет сметаат дека енергетската транзиција 
мора да биде одговор на тековните климатски, еколошки, економски и социјални 
предизвици. За да се направи тоа, потребно ќе биде проактивно ангажирање со цел да 
се постигне општество со ниски емисии на јаглерод, енергетски ефикасно, кое може да 
се создаде само со силна политичка волја. 

Советот ги дава своите препораки за енергетската транзиција и ефикасност во два 
извештаи:

 y Енергетска транзиција: 2020–2050 – иднина што треба да се изгради, пат што треба 
да се поплочи;

 y Енергетска ефикасност: Заштеда, приоритетна цел.

Препораките на Советот во однос на енергетската транзиција (2020–2050) се засноваат 
на следните точки:

 y Енергетска транзиција, поддржувајќи ги социјалните и економските резултати;
 y Редефинирање на енергетската разноликост;
 y Мобилизација на засегнатите страни и методи за да се одговори на климатскиот 

предизвик;
 y Подготовка на насоки за промоција и развој на иновациите.

Целите во енергетската ефикасност вклучуваат:

 y На ниво на заедницата, целта за 20% енергетски заштеди до 2020 година станува 
задолжителна;

 y На национално ниво, јавните политики за енергетска ефикасност се дел од 
долгорочната визија, врз основа на постигнувањата на Форумот за животна средина 
од Грено и треба да избегнат праќање погрешни сигнали што би можеле негативно 
да се одразат на напредокот. 

Предлозите од Советот во врска со енергетската ефикасност се изградени врз следниве 
теми:

 y Станбени објекти и објекти во услужниот сектор;
 y Недостиг на гориво;
 y Индустрија и земјоделство;
 y Посебната ситуација со надворешните сектори.

Извор: http://www.lecese.fr.tunities for decent work and social inclusion in a green economy (Geneva).
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Извори и дополнителни информации
 � МОТ. Програма за „зелени“ работни места (Женева).

 � МОТ. 2010. „Климатските промени и трудот: Потребата од „правична транзиција“, во 
Меѓународниот журнал за истражувања од областа на трудот. том 2, бр. 2. (Женева).

 � МОТ. 2012. Социјален дијалог за одржлив развој: Преглед на националните и 
регионалните искуства (Женева).

 � МОТ/ОЕЦД. 2012. Одржлив развој, еколошки раст и квалитетно вработување: 
Реализација на потенцијалот за политики кои заемно ќе се зајакнуваат, 
Информативен материјал за состанокот на Г20 Министрите за труд и вработување, 
Гвадалахара, 17-18 мај 2012 г.

 � Olsen, L. 2009. The Employment Effects of Climate Change and Climate Change Responses: A 
Role for International Labour Standards? Истражувачка мрежа на глобалниот синдикат, 
Материјал за дискусија бр. 12 (Женева, МОТ).
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дел X 
Социјалниот дијалог  

и трудовото право

Социјалниот дијалог е ефективно средство за унапредување на трудовите 
закони и во исто време обезбедува конструктивни работни односи, гарантира 
пристојни работни услови за работниците, и обезбедува доволна предвидливост 
и јасност за работодавачите да ги планираат и да управуваат со своите 
работни процеси. Искуството на МОТ покажува дека реформите на трудовото 
законодавство направени преку ефективен процес на трипартитни консултации 
се поодржливи, затоа што ја земаат предвид сложената низа интереси присутни 
на пазарот на трудот. 
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Меѓу сите теми кои се дел од светот на работата, ниту една не ги одразува во толкава 
мера принципите на трипартизмот и социјалниот дијалог како што тоа го прави 
трудовото право. Трудовото право е поврзано со заштитата на правата на работниците 
на работното место, регулирањето на работните односи и создавањето поволна средина 
за создавање работни места, хармонични работни односи и одржливи претпријатија. 
Како такво, тоа е во суштината на приоритетите на актерите на пазарот на трудот и на 
владата. 

Социјалниот дијалог е ефективен инструмент за промовирање на законите за работни 
односи, кои обезбедуваат конструктивни работни односи, гарантираат пристојни 
работни услови за работниците и промовираат доволно предвидливост и разбирливост 
за да можат работодавачите да го планираат и да управуваат со своето работење. 

Во контекст на тековната глобализација и постојаната економска криза и кризата 
на работни места, многу земји во светот започнаа процес на реформа на трудовото 
право. Во многу случаи, реформите се преземаат за да се обнови конкурентноста, да 
се зајакне економскиот раст и да се привлечат (странски) инвестиции. Во други случаи, 
реформите имаат цел јакнење на правната рамка за социјален дијалог и подобрување 
на почитувањето на слободата на здружување. И, во трети случаи, се посветува 
внимание на двете цели.24 Без оглед на целта на реформата, социјалниот дијалог е 
потребен бидејќи помага да се осигурат урамнотежени реформи на трудовото право 
кои ќе ги земат предвид потребите на работниците за заштита и сигурност и потребата 
за флексибилност на претпријатијата.

Канцеларијата има мандат да им помага на земјите-членки во дефинирање на 
трудовото законодавство.25 Со тоа, Канцеларијата сака да го унапреди вклучувањето 
на социјалните партнери во текот на целокупниот процес од реформата на трудовото 
право. Тоа ја одразува суштината што МОТ ја дава на принципите на социјалниот 
дијалог и трипартизмот. Исто така, ова е во согласност со претпоставките од 
Препораката на МОТ за консултации (на национално и на ниво на индустрија) од 1960 
година (бр. 113), која ги повикува јавните тела „...на соодветен начин да ги побараат 
ставовите, советите и помошта од организациите на работодавачите и 
работниците во однос на прашања како што се (i) подготовката и спроведувањето 
на законите и регулативите што влијаат врз нивните интереси“.

24 МОТ. 2013 г. Периодична дискусија за стратешката цел на социјалниот дијалог во рамките на Декларацијата на МОТ за 
социјална правда за праведна глобализација, Извештај VI, 102 седница на Меѓународната конференција на трудот, Женева, 
2013г. 

25  Art. 10, para. 2 (b) of the ILO Constitution.
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Искуствата на МОТ покажуваат дека реформите во трудовото право, кои се 
креирани преку ефективен процес на трипартитни консултации кои ги вклучуваат 
организациите на работници и работодавачи, како реални актери на пазарот 
на трудот, заедно со владините агенции, се покажуваат поодржливи, бидејќи 
го земаат предвид сложениот збир интереси застапени на пазарот на трудот. 
Понатаму, тие може да ја осигурат рамнотежата меѓу барањата за економски развој 
и социјалните потреби. Спротивно на ова, реформите во трудовото право кои се 
наложени без ефективни консултации, не само што често наидуваат на отпор од 
страна на учесниците на пазарот на трудот, туку, исто така, уште поважно, им 
недостасува легитимност и поддршка, па така, се соочуваат со проблеми во фазата 
на спроведување.

Создавањето стабилна правна рамка бара сеопфатен дијалог што ќе гарантира 
поддршка и сопственост, како и ефективно спроведување на законодавните одредби. 
Во овој контекст, важно е консултациите со социјалните партнери да започнат во 
рана фаза во процесот и да се случуваат на секој чекор од изготвувањето на законот. 
Консултациите може да се одвиваат преку централни тела, специјализирани 
комисии или ад хок постапки или комбинација од сите три методи. Исто така, може 
да бидат неформални. 

Без оглед на начинот што ќе се избере за консултациите, искуствата на МОТ 
покажуваат дека клучен предуслов за ефективен социјален дијалог е техничката 
експертиза на социјалните партнери за прашања поврзани со трудовото право. 
Од овој аспект, приоритет на МОТ и на многу земји-членки е да изградат и да ги 
зајакнат капацитетите и техничката експертиза на социјалните партнери во областа 
на трудовото право, со цел да им овозможат да имаат ефективна улога во процесот 
на развој и реформирање на трудовото законодавство. Тука особено се вклучени 
социјалните партнери во работилници за обука и консултации што ги организира 
Канцеларијата за трудовото право, на национално ниво и во Меѓународниот центар 
за обука во Торино. Поддршката на МОТ, исто така, се канализира преку генерирање 
и дисеминација на информативен материјал за политиките, прирачници, водичи и 
други политички документи што ги подготвува Канцеларијата.

Следниот пример ја покажува вклученоста на трипартитниот социјален дијалог во 
креирањето и спроведувањето на реформите во трудовото право.
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Реформи во трудовото право преку социјалниот дијалог во 
Франција

Во септември 2012 година, набргу по претседателските и парламентарните избори, 
француската влада повика на реформи во пазарот на трудот, преку социјален дијалог, 
со цел да се запре зголемувањето на невработеноста и враќањето на конкурентноста 
на претпријатијата.

По четири месеци интензивни преговори, на 11 јануари 2013 година, социјалните 
партнери постигнаа компромис и потпишаа национален меѓусекторски договор „за 
нов економски и социјален модел за промовирање на конкурентноста и сигурноста 
на вработувањето“.

Овој договор го потпишаа трите репрезентативни синдикати (Француската 
демократска федерација на трудот, Француската конфедерација на христијански 
работници и Француската конфедерација на професионален и раководен 
персонал – генерална конфедерација на професионален и раководен персонал) 
и три организации на работодавачи (Движењето на претпријатијата од Франција, 
Генералната конфедерација на мали и средни претпријатија и федерацијата на 
самовработените занаетчии, Здружението на работодавачи во занаетчиството). 
Другите два репрезентативни синдикати (Генералната конфедерација на трудот 
и Генералната конфедерација на работната сила Ouvrière), одбија да ја прифатат 
содржината на договорот и одбија да го потпишат договорот.

Договорот се обидува да воспостави рамнотежа меѓу поголема флексибилност на 
работодавачите и дополнителните права за работниците, во насока на осигурување 
работа, и транзицијата на работниците меѓу две работи. Предложените мерки за 
давање дополнителни права на работниците и подобро осигурување на работното 
место вклучуваат:

 � Проширување на комплементарните здравствени шеми за работниците;

 � Нови права во однос на надоместокот за невработени;

 � Обесхрабрување за договори за привремена работа на краток период; 

 � Полесен пристап до професионална обука преку создавање индивидуални 
профили за обука.
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Истовремено, договорот воведува флексибилност за претпријатијата, особено преку 
следниве мерки:

 � Можни отстапки во работното време и нормите за исплата, со цел заштита на 
работните места преку колективни договори на ниво на претпријатие;

 � Нова постапка за спроведување на колективниот технолошки вишок;

 � Јакнење и олеснување на мобилноста на работниците при преструктурирање;

 � Рационализација на правните спорови.

Иако владата не учествуваше во преговорите, таа дејствуваше како движечка сила 
повикувајќи ги страните на преговарачка маса, објавувајќи документ со насоки и 
поставувајќи временска рамка за реализација на договорот. Владата го поддржа 
договорот и сметаше дека социјалниот дијалог е успешен и се заложи за негово 
трансформирање во закон за работни односи без да ја менува содржината. Како 
резултат на тоа, на 14 јуни 2014 година се донесе Законот за реформа на пазарот на 
трудот во Франција (познат како закон за сигурност на работниот однос или „Loi de 
Sécurisation de l’Emploi“).

Дополнителни информации
 � МОТ. 2012. Услуги на организациите на работодавачите – Глобален преглед на 
услугите во областа на трудовото право (ACT/EMP бр. 62 (Женева, МОТ).
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СЛЕДНИ ЧЕКОРИ

Овој Водич се обидува да објасни што е национален трипартитен дијалог; кога е 
корисен; кој треба да учествува во дијалогот; како и низа практични прашања кои 
мора да се разгледаат при воспоставување и обновување на институцијата НТСД.

Членовите на МОТ кои сакаат да продолжат понатаму, следните чекори би биле:

1. Организирање консултации меѓу владите и социјалните партнери;

2. Барање совети од експерти за индустриски односи и трудово право;

3. Собирање информации за функционирање на постојните трипартитни 
институции;

4. Воспоставување трипартитен процес за одлучување на правната основа, 
улога, членство, мандат и други институционални уредувања;

5. Да се бара помош од МОТ доколку е потребна. 
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АНЕКС I  
Создавање трипартитна институција: Предлог-деловник

Извор:
Извор: Lecuyer, N. 2003. Guide for Secretariats of National Tripartite Consultation Bodies in 
English-speaking African Countries (R. Pritzer ed.). „Во фокус“, Програма за социјален дијалог, 
законот за работни односи и трудова администрација, Африкански регионален центар 
за трудова администрација (Хараре, МОТ).

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОСНОВАЊЕ - ПРИМЕР

Формирање на Одборот

1. Се основа Трипартитно тело што ќе биде наречено... (на пример, Трудот 
советодавен одбор, или сл.), во законот наречен „Одбор“.

Улога и мандат

2. Одборот ќе дејствува како независно консултативно тело. Неговата улога ќе 
биде давање совети за владата, преку Министерството за труд, за прашањата 
наведени во деловите подолу.

3. Мандатот на Одборот ќе ги содржи следниве задачи:

a. Да разгледува и да советува за предлог-законодавство што влијае врз 
трудот, вработувањето, индустриските односи или работните услови, пред 
тоа да биде доставено пред парламентот; 

б. Да разгледува и да дава совети за предлог-политички мерки што спаѓаат во 
областа на надлежности на Министерството за труд; 

в. Да го советува Министерот за други прашања поврзани со работниот 
однос на работниците, индустриските односи или организациите на 
работодавачи и работници, според упатствата на Министерот; 

г. Да разгледува и да советува за ратификација и спроведување во земјата 
на сите релевантни меѓународни стандарди на трудот, вклучително и 
конвенциите и препораките на Меѓународната организација на трудот;

пример
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д. Да разгледува и да советува за предлози или прашања што ќе се 
дискутираат на Меѓународната конференција на трудот на Меѓународната 
организација на трудот, прашања што може да се покренат во извештаите 
што се доставуваат до Меѓународната канцеларија на трудот, или прашања 
што ги иницираат други трипартитни регионални или меѓународни 
конференции.

4. Одборот, исто така, може, на сопствена иницијатива, да спроведува студии за 
социо-економски прашања, да дискутира за формулацијата и спроведувањето 
национална политика поврзана со трудот, економските и социјални прашања 
и да поднесе извештај за таквата дискусија до Министерот за труд и другите 
релевантни министерства.

Состав

5. Одборот е составен од:

a. Министерот за труд или лице што ќе го назначи министерот, кое ќе биде 
претседавач со Одборот;

б. Х членови номинирани од Министерството за труд, Министерството 
за финансии, Министерството за трговија и развој, Министерството за 
правда, Министерството за земјоделство, итн.;

в. Х членови номинирани од најрепрезентативните организации на 
работодавачите;

г. Х членови номинирани од најрепрезентативните организации на 
работници.

(Забелешка: Треба да има еднаков број претставници на организациите на 
работниците и работодавачите.)

6. При номинација на претставниците, треба да се посвети внимание за соодветна 
застапеност на женски членови на Одборот.

7. Одборот има потпретседавач од работниците и потпретседавач од 
работодавачите кои се назначуваат од редот на работниците и работодавачите 
кои се членови на Одборот.
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8. Секој член на Одборот има заменски член кој, во отсуство на редовниот член, 
ќе го замени него и ќе ги има истите права и функции што му следуваат на 
редовниот член.

9. Членовите и замениците ги назначува Министерот за труд и нивните имиња и 
мандати се објавуваат во Службен весник.

Мандат

10. Назначените членови се назначуваат со мандат од три години. Тие ќе останат 
на таа функција сé додека не се повлечат или не се преназначат или не се 
заменат. Ако се ослободи место во текот на мандатот на член, тоа ќе се пополни 
согласно постапките за назначување.

Советници, експерти

11. Претседавачот, по консултација со Одборот, може да повика експерти и 
советници на седница на Одборот да дадат свое стручно мислење за одредени 
прашања. Ваквите експерти немаат право на глас.

Состаноци и агенда

12. Одборот редовно се состанува најмалку еднаш на секои три месеци. Може 
да се свика вонреден состанок на барање на претседавачот со половина од 
членството на Одборот.

13. Секретарот ги свикува состаноците на Одборот на барање на претседавачот 
или еден од потпретседавачите. Членовите на Одборот се известуваат за 
одржување на состанокот најмалку 15 дена претходно.

14. Агендата на состанокот ја подготвува секретарот по консултации со 
претседавачот и потпретседавачот.

Кворум

15. Кворумот го сочинуваат x членови, од кои треба да има еднаков број членови од 
работодавачите и работниците. Ако не се исполнуваат овие услови, состанокот 
се одложува најмалку за x календарски дена.
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Одлучување

16. Вообичаено, Одборот ги донесува одлуките врз основа на консензус. Ако 
ова не е возможно, одлуките се носат со просто мнозинство од присутните 
членови и со гласање.

Комисии

17. Одборот, ако смета дека е потребно, може да формира специјализирани 
комисии како што се постојани комисии или ад хок комисии. Овие комисии 
се состојат од еднаков број членови што ќе ги претставуваат интересите на 
работниците и работодавачите. Мислењата и одлуките на тие комисии се 
претставуваат пред Одборот за конечно одлучување.

Секретаријат

18. Одборот има постојан секретаријат одговорен за подготовка на состаноците 
(датум и место, агенда) на Одборот и неговите комисии, нивно организирање, 
подготовка на записниците и другата евиденција за донесените одлуки 
и последователни активности, управување со секретаријатот, водење на 
документацијата и коресподенцијата и обезбедување информации за ова 
трипартитно тело и обезбедување соодветен однос меѓу членовите на Одборот.

19. Постојаниот секретаријат го води секретар назначен од Министерот од 
повисоките службеници во трудовата администрација. Секретарот му помага 
на претседавачот во неговите/нејзините обврски, меѓутоа, нема право на 
глас. Според законите надлежни за јавните служби, Владата ќе му обезбеди 
на Одборот доволно персонал за извршување на задачите од мандатот на 
Одборот.

Извршно тело

20. Одборот може да формира извршно тело кое ќе се состои од претседавачот, 
потпретседавачите и секретарот.

21. Улогата на извршното тело е:

a. Да подготвува годишна програма за работа и да ја достави на одобрување 
пред Одборот;
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б. Да го следи спроведувањето на годишната програма за работа на Одборот, 
вклучително финансиските и човековите ресурси;

в. Да дејствува во итни случаи и во целост да го информира Одборот за тие 
активности.

Гласноговорник

22. Одборот може да одлучи да назначи официјален гласноговорник.

Деловник

23. Одборот самостојно го регулира своето работење.

Обуки

24. Јавната служба и претставниците на организациите на работниците и 
работодавачите се договараат за обезбедување соодветни обуки за членовите 
на Одборот и Секретаријатот.

Буџет и финансии

25. Владата е одговорна за оперативните трошоци на Одборот и неговиот 
секретаријат. 

26. Членовите на Одборот и советниците и експертите може да добиваат 
надоместоци како што ќе определи Министерот, зависно од случајот, во 
консултација со Министерот за финансии.

Годишен извештај

27. Одборот, најдоцна три месеци по завршување на финансиската година, 
до владата и до канцеларијата на претседателот и парламентот поднесува 
годишен извештај и ревидираните извештаи на Одборот.

Почеток

28. Овој Акт влегува во сила на денот што ќе се определи со неговото прогласување.
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АНЕКС II 
Конвенција за трипартитни консултации од 1976 година (бр. 144) 
(Меѓународни стандарди на трудот)

Преамбула

Генералната конференција на меѓународната организација на трудот,

на состанокот одржан во Женева, а свикан од управното тело на меѓународната 
канцеларија на трудот, на својата шеесет и прва седница одржана на 2 јуни 1976 година,

Имајќи ги предвид постојните меѓународни конвенции и препораки во областа на 
трудот – особено слободата на здружување и заштита на правото на организирање 
од 1948 година, Конвенцијата за правото на организирање и колективно договарање 
од 1949 година и Препораката за консултации (на индустриско и национално ниво) од 
1960 година – кои ги потврдуваат правата на работниците да организираат слободни и 
независни организации и повикуваат на мерки за промовирање ефективна консултација 
на национално ниво меѓу јавните тела и организациите на работодавачите и 
работниците, како и одредби за различни меѓународни трудови конвенции и препораки 
кои предвидуваат консултации со организациите на работодавачите и работниците за 
мерки што треба да се спроведат, и

Имајќи ја предвид четвртата точка на агендата на седницата, насловена „Воспоставување 
трипартитна машинерија за промоција на спроведувањето на меѓународните стандарди 
на трудот“ и по одлуката за усвојување одредени предлози во врска со трипартитните 
консултации за промовирање на спроведувањето на меѓународните стандарди на 
трудот и

утврдувајќи дека ваквите предлози ќе бидат во форма на меѓународна конвенција, 

на дваесет и први јуни, илјада деветстотини седумдесет и шеста се усвојува следната 
Конвенција, која се нарекува Конвенција за трипартитни консултации (меѓународни 
стандарди на трудот) од 1976 година:
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 Член 1 

Во оваа Конвенција, терминот репрезентативни организации значи 
најрепрезентативните организации на работодавачи и работници кои имаат право 
на слобода на здружување. 

 Член 2 

1. Секој член на Меѓународната организација на трудот која ја ратификува оваа 
конвенција презема обврска да спроведе постапки што ќе овозможат ефективни 
консултации во врска со прашањата поврзани со активностите на Меѓународната 
организација на трудот, утврдени со членот 5, став 1, подолу.

2. Карактерот и формата на постапките утврдени во став 1 од овој член се 
утврдува во секоја земја, согласно националната практика, по консултации со 
репрезентативните организации, онаму каде што постојат такви организации и сè 
уште не се воспоставени такви постапки.

 Член 3 

1. За целите на постапките утврдени во оваа Конвенција, претставниците 
на работодавачите и работниците ќе бидат слободно избрани од нивните 
репрезентативни организации, онаму каде што постојат такви. 

2. Работодавачите и работниците ќе бидат застапувани на еднакво рамниште во кое 
било тело преку кое се вршат консултациите.

 Член 4 

1. Надлежното тело презема обврска за административна поддршка за постапките 
предвидени со оваа Конвенција.

2. Надлежното тело и репрезентативните организации, онаму каде што постојат 
такви, ќе се договорат за финансирање обуки што би биле потребни за учесниците 
во овие постапки.
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 Член 5 

1. Целта на постапките предвидени во оваа Конвенција се консултации за:

(а) Одговор од владата на прашалниците во врска со точките на агендата на 
Меѓународната конференција на трудот и владини коментари за предлог-текстовите 
што ги разгледува Конференцијата;

(б) Предлози за надлежното тело или тела поврзано со поднесување на Конвенцијата 
и Препораките согласно член 19 од Уставот на Меѓународната организација на 
трудот;

(в) На определени интервали да се ревидираат нератификуваните конвенции и 
препораки кои сè уште не се спроведени, со цел да се разгледа кои мерки би можеле 
да се преземат за промовирање на спроведувањето и ратификацијата;

(г) Прашања што произлегуваат од извештаите до Меѓународната канцеларија на 
трудот, според член 22 од Уставот на Меѓународната организација на трудот;

(д) Предлози за откажување од ратификувани конвенции.

2. Со цел да се осигури соодветно да се разгледаат прашањата од став 1 од овој член, 
на соодветни интервали, најмалку еднаш годишно, се преземаат консултации кои се 
претходно договорени.

 Член 6 

Во случај кога ова е неопходно по консултација со репрезентативните организации, 
онаму каде што постојат, надлежното тело објавува годишен извештај за 
функционирањето на постапките предвидени со оваа Конвенција.

 Член 7 

Официјалните ратификации на оваа конвенција се доставуваат до генералниот 
директор на меѓународната канцеларија за регистрација.

II
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1. Оваа конвенција е обврзувачка само за оние членки на меѓународната организација 
на трудот чии ратификации се регистрирани кај генералниот директор.

2. Влегуваат во сила дванаесет месеци по датумот на кој ратификациите на две 
членки биле регистрирани кај генералниот директор.

3. Понатаму, оваа конвенција влегува во сила за секоја членка дванаесет месеци по 
денот на кој е регистрирана ратификацијата.

 Член 9 

1. Членка што ја ратификувала оваа конвенција може да се одрече од неа по 
истекување десет години од денот на кој конвенцијата првпат стапила во сила, со 
акт доставен до генералниот директор на меѓународната канцеларија на трудот во 
секторот за регистрации. Ваквото одрекување нема да влезе во сила сè додека не 
помине една година од денот на нејзиното регистрирање.

2. Секоја членка што ја ратификувала оваа конвенција и која во рок од една година 
по истекување на периодот од десет години наведени во претходниот став нема да 
го искористи правото на одрекување предвидено со овој член, ќе остане обврзана 
со неа за уште еден период од десет години, а потоа ќе може да се одрече од оваа 
конвенција на истекот од секој период од десет години, според условите предвидени 
со овој член.

 Член 10 

1. Генералниот директор на меѓународната канцеларија на трудот ги известува 
сите членки на меѓународната организација на трудот за регистрацијата на сите 
ратификации и одрекувања што се добиени од членките на организацијата.

2. При известувањето на членките на организацијата за регистрација на втората 
ратификација за која е известен, генералниот директор ќе ги извести членките на 
организацијата за датумот на кој конвенцијата ќе влезе во сила.
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 Член 11 

Генералниот директор на меѓународната канцеларија на трудот го известува 
генералниот секретар на Обединетите нации за регистрацијата, во согласност 
со членот 102 од Повелбата на Обединетите нации, целосните податоци за сите 
ратификации и акти на одрекување кои ги регистрирал во согласност со одредбите 
во претходните членови.

 Член 12 

Во случај кога е потребно, Управното тело на меѓународната канцеларија на трудот 
пред генералната конференција ќе претстави извештај за спроведувањето на 
конвенцијата и ќе ја разгледа дали е потребно на распоредот на конференцијата да 
се стави точка за ревизија на дел или на целата конвенција.

 Член 13 

1. Ако конференцијата усвои нова конвенција што ќе претставува ревизија на 
оваа конвенција во целост или дел од неа, тогаш, освен ако новата конвенција не 
предвидува:

(а) Ратификација од членка на новата ревидирана конвенција, според законот, ќе 
значи одрекување од оваа конвенција, без оглед на одредбите од член 9 погоре, ако 
и во случај кога новата ревидирана конвенција ќе стапи во сила;

(б) Од денот кога новата ревидирана конвенција ќе влезе во сила, оваа конвенција ќе 
престане да биде отворена за ратификација од страна на членките.

2. Оваа конвенција, во секој случај, ќе престане да важи во тековната форма и 
содржина за оние членки што ја имаат ратификувано, меѓутоа, членки кои не ја 
ратификувале конвенцијата за ревизија.

 Член 14 

Англиската и француската верзија на текстот на конвенцијата имаат еднаква важност.
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