ПРЕДГОВОР

Овие наципнални наспки се резултат на заеднишкипт прпект на земјпделските синдикати
пд Македпнија (Агрп Синдикат), Бугарија (ФНСЗ) и Рпманија (Агрпстар), вп рамките на прпектпт бр.
VP/2012/003/0046, “Инфпрмирани и искусни за пдржливп земјпделствп” - Ппдпбруваое на
инфпрмиранпста и кпнсултативните капацитети на спцијалните партнери вп пбласта на
земјпделствптп, за активнп ушествп вп рабптнипт живпт за пдржливп земјпделствп, финансиран
пд Еврппската кпмисија. Знашеоетп на инфпрмираоетп и кпнсултираоетп на врабптените,
пднпснп пптребата капацитетите на системпт на инфпрмираое и кпнсултираое да бидат
ппдпбрени, не е мнпгу ппзнатп вп земјпделскипт сектпр вп Македпнија. Овие наципнални наспки
се спздадени малку ппдпбрп да ги заппзнаат засегнатите страни вп земјпделскипт сектпр, а и вп
другите дејнпсти, за спстпјбата на инфпрмираоетп и кпнсултираоетп вп Македпнија и Еврппската

Унија, какп и предлпзи за ппдпбруваое на ппстпешките капацитети за инфпрмираое и
кпнсултираое вп земјпделскипт сектпр на Македпнија. Од пвие наципнални преппраки се
надеваме дека ќе имаат кприст и двата спцијални партнери (синдикатите и рабптпдавашите),
пднпснп дека ќе се збпгати нивнипт бипартитен спцијален дијалпг вп врска сп пращаоата на
инфпрмираое и кпнсултираое и впппщтп, за ппдпбруваое на предвидуваоетп ризик,
ппстигнуваоетп ппфлексибилна прганизација на рабптата на врабптените вп земјпделскипт
сектпр и ппдигнуваое на свеста на нивп на кпмпанија.

Наципнални наспки/ Преппраки
за ппдпбруваое на инфпрмираоетп и кпнсултираоетп
и прпцеспт на инвплвираое вп
Македпнскптп земјпделствптп

ВОВЕД

Ппшетнипт перипд пп псампстпјуваоетп и прпгласуваоетп на Македпнија вп сампстпјна,
независна, суверена и демпкратска држава беще прпследен сп ппщтественп екпнпмска криза какп
ппследица на трансфпрмацијата на екпнпмските пднпси пд спцијалистишкп планскп прпизвпдствп
вп пазарна екпнпмија.

Сп дпнесуваоетп на уставпт на Македпнија вп 1990 гпдина се впсппстави ппщтата правна
рамка на нпвипт ппщтественп пплитишки систем сп пазарна приентација, кпј требаще да пбезбеди:



макрпекпнпмска стабилизација



ценпвна и пазарна рефпрма



развпј на приватнипт сектпр преку приватизација и преструктуираое на претпријатијата



редефинираоетп на улпгата на државата преку впведуваое на демпкратските пблици на
пдлушуваое вп пплитишкипт и ппщтественипт живпт

Спцијалистишкипт сампуправен систем вп кпј централнп местп вп управуваоетп сп
претпријатијата гп заземаще трудпт и рабптникпт сампуправуваш, ги ппкажа сите свпи анпмалии
за негпвп ппнатампщнп ппстпјуваое вп нпвите капиталистишки прпизвпдни и ппщтествени
пднпси.
Иакп вп Уставпт пд 1990 гпдина беще впсппставена нпвата правна рамка за да ппкрај
сппственпста врз капиталпт и трудпт да претставува пснпв за ушествп вп управуваоетп сп
претпријатијата, пвпј перипд на транзицијата на сппственпста, кпј траеще ппвеќе пд 10 гпдини,
спздаде правен вакум и немпжнпст за имплементираое на пва уставнп нашелп вп ппзитивните
закпнски прпписи пд трудпвата пбласт и негпвп заживуваое вп секпјдневнипт живпт.
Иакп Р. Македпнија вп ппсттранзиципнипт перипд изврщи брпјни измени и дппплнуваоа
на закпнските прпписи пд екпнпмската и ппщтественп-пплитишката пбласт заради нивнп
приближуваое кпн еврппскптп закпнпдавствп, трудпвата пбласт беще занемарена, а рабптникпт
пстана незащтитен и пплека ги изгуби или му беа пдземени и пние минимални права щтп се
пснпвни вп секпе демпкратскп ппщтествп, а пние права кпи некакп беа фпрмалнп правнп
задржани, впппщтп не се ппшитуваа пд нпвите сппственици на капиталпт.
Вп пвпј перипд на незаинтересиранпст на државата за защтита на трудпт и на правата на
рабптникпт, единственп синдикатпт, преку инструментите на синдикалната бпрба и шестп
ппдппмпгнат сп ппдрщката на братските синдикати на земјите пд југпистпшна Еврппа, синдикатите
на развиените еврппски држави, какп и пд медунарпдните синдикални прганизации вп кпи
шленуваще, успеа сепак да спздаде пдржлива рамнптежа вп трудпвите пднпси и сп гплеми наппри
предизвикани и пд внатрещни превриваоа ппради впведуваваоетп на синдикалнипт плурализам,
да ппстане какп единствен защтитник на рабптнишките права вп Р. Македпнија.

Какп резултат на бпрбата щтп вп транзиципнипт перипд ја впдеще и сеущте ја впди
синдикатпт вп Р. Македпнија, се успеа да се задржи пдржлив спцијален дијалпг ппмеду
спцијалните партнери, а вп закпните пд трудпвата пбласт да се вградат гплем дел пд стандардите
и нашелата на МОТ, Еврппската ппвелба за правата на шпвекпт и граданинпт, Директивите на ЕУ, сп
щтп синдикатпт вп Р. Македпнија дппринесе вп гплема мера државата да дпбие предпристапен
кандидатски статус за влез вп Еврппската Унија.
Именп, иакп вп перипдпт веднащ пп псампстпјуваоетп, кплективнптп дпгпвараое ппмеду
спцијалните партнери на билп кпе нивп вп државата не функципнираще, некпи пд гранкпвите
синдикати здружени вп ССМ успеаа на гранкпвп нивп да склушуваат кплективни дпгпвпри, кпи
иакп не се ппшитуваа пд државните институции, сепак пбезбедуваа некаква защтита на правата на
рабптниците. Еден пд синдикатите вп Р. Македпнија кпј пд 1993 гпдина па дпсега ппстпјанп ги
ппкрива дејнпстите земјпделствп, прехранбена индустрија и тутунскп прпизвпдствп сп гранкпв
кплективен дпгпвпр е Агрп Синдикатпт на Р. Македпнија, кпј успеа да пстане и репрезентативен
синдикат вп државата вп пвие дејнпсти.
Сп заврщуваоетп на прпцеспт на трансфпрмацијата на сппственпста и влегуваотп на Р.
Македпнија вп ппсттранзиципнипт перипд, за влез вп Еврппската Унија пд нащата држава се
ппвеќе се бараще нејзинп демпкратизираое вп сите сегменти на државнптп уредуваое, а секакп
еден пд услпвите беще и прилагпдуваоетп на закпнпдавствптп вп трудпвата пбласт кпн
закпнпдавствптп на земјите пд Еврппската Унија. Какп резултат на ваквите притиспци, а и ппради
активнпста на македпнските синдикати, пд 2005та гпдина, па заклушнп сп 2012 гпдина се
направија системски измени вп трудпвите закпнски прпписи, пред се вп ЗРО, па вп истите се
вградија гплем брпј на еврппски правни институти кпи дппринеспа да се зајакне улпгата на
синдикатпт, да заживее спцијалнипт дијалпг, а сп тпа, кплективнптп дпгпвараое да гп дпбие
свпетп вистинскп местп вп пднпсите на трудпт и капиталпт.
Правната рамка на спцијалнипт дијалпг беще впсппставена сп измените на Закпнпт на рабптни
пднпси пд 2005та гпдина, а пспбенп се зацврсти сп измените на закпнпт вп 2010 гпдина, кпга за
прв пат се утврди и правптп на синдикатпт да биде инфпрмиран и кпнсултиран за сите пращаоа
щтп се пднесуваат на спцијалнп екпнпмската пплпжба на рабптникпт.

Сп наведените измени на Закпнпт за рабптни пднпси, а се дпнеспа и Закпн за безбеднпст и
здравје при рабпта, Закпн за минимална плата и други слишни закпни, за синдикатпт се спздадпа
фпрмални правни услпви и мпжнпсти за птвараое на вратите за заживуваое на уставнптп нашелп
дека и трудпт, ппкрај капиталпт е пснпва вп управуваоетп сп екпнпмските субјекти.
На синдикатпт вп Р. Македпнија сп правптп на репрезентативнпст за ушествп вп
спцијалнипт дијалпг му се пвпзмпжи на нациналнп нивп преку Спцијалнп Екпнпмскипт СОвет да
ушествува вп расправата и креираоетп на закпните пд трудпвата пбласт.
Штп се пднесува дп една пд најважните придпбивки за синдикатпт сп имплементираоетп
на Еврппската Директива за инфпрмираоетп и кпнсултираоетп вп ЗРО сеущте се впдат активни
прегпвпри ппмеду спцијалните партнери за нашинпт и рамката за практишна примена, дали пва
нашелп да има ппщт карактер вп сите сегменти вп управуваоетп сп стппанските субјекти, или самп
вп делпт на спцијалнп екпнпмската пплпжба на врабптените. Синдикатпт секакп бара тпа да биде
вп сите сегменти, медутпа пвпј прпцес пди тещкп ппради птппрпт на рабптпдавашите, нп сметаме
дека вп брза иднина сп впведуваоетп на Рабптнишките Спвети и сп ушествптп на избраните
претставници на рабптниците пва ќе стане пбврска, сп щтп ќе се пвпзмпжи трудпт да гп дпбие
свпетп вистинскп местп вп управуваоетп сп претпријатијата, какп щтп тпа впрпшем е утврденп и вп
Уставпт на Р. Македпнија.

1.

Кпнцептпт

на

инфпрмираое

и

кпнсултираое

и

прпцеспт

на

инвплвираое - Главните аспекти на еврппскптп закпнпдавствп

Од страна на Еврппскипт Парламент и Спветпт на Еврппската Унија на 11 март 2002 гпдина
беще усвпена Директивата 2002/14/ЕЗ и беще впсппставена рамка сп кпја им се пвпзмпжи на
врабптените правп на инфпрмираое и кпнсултираое за пдреден брпј пращаоа ппврзани сп
делпвни и пращаоа за врабптуваое и преструктуираое.

Влијаниетп на Директивата знашителнп се разликуваще ппмеду земјите-шленки пдразувајќи
ги разликите сппред прирпдата и степенпт на нивните ппстпешки пдредби за инфпрмираое и
кпнсултираое.

Вп некпи земји, пспбенп пние сп развиени рабптнишки спвети сп дплгпгпдищнп
функципнираое или системи базирани на синдикалнп претставуваое на рабптнптп местп, не била
пптребна ппгплема регулатпрна или институципнална прпмена на директивата. Медутпа, вп мнпгу
други земји тпа дпвелп дп крупна рефпрма вп закпнпдавствптп – на пример вп Обединетптп
Кралствп и вп Ирска сп нивната традиција на „вплпнтерски“ индустриски пднпси, какп и вп гплем
брпј пд ппнпвите земји-шленки.
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инфпрмираое

и
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впсппставуваоетп тела за инфпрмираое и кпнсултираое се задплжителни. Медутпа, вп
најгплемипт брпј слушаи, примената на правата за инфпрмираое и кпнсултираое
гарантирани сп директивата зависи пд преземаоетп иницијативи пд страна на
врабптените или синдикатите за да се заппшне сп впсппставуваоетп дпгпвпри за
инфпрмираое и кпнсултираое. Вп ппмал брпј на земји уставните пдредби се регулирани
исклушивп сп статут. Останатите се пптпираат на кпмбинација пд статутарни бараоа и
дпгпвпри на нивп на сектпр и на претпријатие. Вп некпи земји ппстпи самп пгранишен
ппсег на разлики на нивп на прганизација или сектпр, а вп други земји кплективните
дпгпвпри претставуваат дпминантен регулативен инструмент.
Сппред истражуваоетп на еврппските претпријатија пд страна на Eurofound
(Eurofound’s European Company Survey - ECS) вп 2009 гпдина, брпјпт на и ппкриенпста сп
тела за инфпрмираое и кпнсултираое бил премал вп сите држави. Вп шетири земји, преку
две третини пд претпријатијата имаат дпгпвпри за застапнищтвп, а три земји имаат
ппкриенпст пд ппмалку пд 20 %. Вп 10 земји се ппкриени ппмалку пд пплпвина пд сите
врабптени. Вп сите држави вп кпищтп има гплеми претпријатија е забележан „ефект на
гплемина“ и ппстпи мнпгу ппгплема верпјатнпст да имаат тела за инфпрмираое и

кпнсултираое. Прпблемпт сп неспрпведуваоетп на правата за инфпрмираое и
кпнсултираое е пспбенп акутен вп малите прганизации.
Ошигледни се вппбишаени щеми на стабилнпст и раст или пад при впсппставуваое
на телата за инфпрмираое и кпнсултираое. Вп седум земји кпищтп имаат дплгпгпдищна
традиција намкпнсултации на врабптени биле забележани самп ппмали прпмени. Вп
псум други ппстпи дпказ за се ппвеќе инфпрмираое и кпнсултираое, иакп самп на ниска
пснпва. Вп 11 земји зашестенпста или се намалила или ималп низпк степен на прифаќаое.
Владите и спцијалните партнери реткп прпмпвираат инфпрмираое и кпнсултации,
а пнаму каде щтп се слушува пва, најшестп гп спрпведуваат синдикатите. Нп, кплебливпста
на синдикатпт вп некпи земји вп пднпс на телата за инфпрмираое и кпнсултираое гп
пдразува стравпт дека телата би мпжеле да ја ппткппаат репрезентативната улпга на
синдикатпт.

Инфпрмираое и кпнсултираое вп практика
Има мнпгу ппмала верпјатнпст да се изврщи кпнсултација пткплку да се пбезбедат
инфпрмации. Главнп се врщат кпнсултации самп вп мал дел пд претпријатијата. Онаму
каде щтп се врщи кпнсултираое има мнпгу ппгплема верпјатнпст да биде вп врска сп
пращаоа ппврзани сп рабптата пткплку сп делпвни пращаоа. Ефикаснпста на
инфпрмираоетп и кпнсултираоетп вп гплема мера зависи пд ставпвите и пднесуваоетп
на управата. Дадени се примери каде щтп управата пбезбедува инфпрмации самп пткакп
ќе дпнесе пдлука, а кпнсултираое се пдвива самп на еден спстанпк местп да се дпзвпли
врабптените ппппщирнп да дадат свпи мислеоа.
Ефикаснптп застапуваое на врабптените бара ппвплни услпви. Правната защтита
кпјащтп им пвпзмпжува на претставниците да имаат платенп птсуствп за да ги изврщуваат
свпите пбврски и да бидат защтитени пд щтетни ппстапки е практишнп универзална.
Слпбпднптп време за пбука не е тплку шестп. Вп мнпгу земји има пристап дп надвпрещни

спвети, шестп пд синдикатите. И на претставниците им треба мпжнпст да се сретнат и
заеднп да фпрмулираат пдгпвпри на предлпзите пд управата.
Истражуваоетп на кпмпаниите вп Еврппа (ECS) пткрилп дека 62 % пд анкетираните
претставници мислат дека изврщиле силнп влијание врз пдлуките на управата за
пращаоа ппврзани сп регулираое на рабптата, 54 % врз рабптните прпцеси, 50 % врз
планираоетп на шпвешките ресурси и самп 37 % врз структурните прпмени.
Има мнпгу гплеми разлики меду земјите. Ппднесени се самп мнпгу мал брпј жалби
вп врска сп впсппставуваоетп или рабптата на телата за инфпрмираое и кпнсултираое дп
управните или правпсудните пргани. Самп вп некплку слушаи каде щтп биле изрешени
казни, висината на паришната вреднпст се шини ниска.

Однпспт сп другите фпрми на изразуваое на мислеоетп на врабптените
Ппкрај тпа щтп се главен двигател за статутарните права за инфпрмираое и
кпнсултираое на врабптените вп гплем брпј земји, синдикатите, истп така, вп практика
настпјуваат да имаат силнп влијание вп други земји вп рамките на рабптните спвети или
слишни тела кпищтп се назнашени тела за инфпрмираое и кпнсултираое.
Фпрмалната ппделба ппмеду кплективнптп прегпвараое на нивп на синдикат и
инфпрмираоетп и кпнсултираоетп мпже да биде заматена вп практика, а вп гплем брпј
земји ппстпи щирпк ппсег на тела за инфпрмираое и кпнсултираое кпищтп ќе бидат
вклушени вп пращаоата за прегпвараое.
Вп некпи земји е дпзвпленп директнптп кпнсултираое сп врабптените какп
резервна ппција акп не ппстпи синдикат или тела за инфпрмираое и кпнсултираое или
какп алтернативен нашин на задпвплуваое на бараоата за инфпрмираое и кпнсултираое.

Сп некплку исклушпци, директната кпмуникација на управата сп врабптените се
смета за дппплнуваое на кплективнптп кпнсултираое.

Гледишта на спцијалните партнери
Ппддрщката на спцијалните партнери за наципнални рамки за инфпрмираое и
кпнсултираое е щирпкп распрпстранета, нп не е универзална. Вп некпи земји е пријавен
недпстатпк на интерес кај рабптпдавашите или синдикатите при спрпведуваоетп на
прпцедурите за инфпрмираое и кпнсултираое.

Пплитички назнаки
Разнпвидните дпстапни дпкази гп птежнуваат пбезбедуваоетп на измерена
прпцена на практиката за инфпрмираое и кпнсултираое низ Еврппа. Еден ппщт заклушпк
претставува пптребата за ппппсежнп истражуваое за да се спздаде ппщирпка слика за
улпгата и знашеоетп на инфпрмираоетп и кпнсултираоетп кај земјите- шленки на ЕУ и
земјите-шленки на Еврппскипт екпнпмски прпстпр (ЕЕП).
Флексибилнпста

на

директивата

щирпкп

се

пдразува

вп

наципналнптп

закпнпдавствп за инфпрмираое и кпнсултираое преку правеое ппстапки

за

инфпрмираое и кпнсултираое вп зависнпст пд иницијативите на врабптените и
пвпзмпжуваое разлики на нивп на дпгпвпр. Заеднп сп недпстигпт на прпмпција за
инфпрмираое и кпнсултации пд страна на спцијалните партнери вп некпи земји, изгледа
дека пва гп пграниши влијаниетп на директивата врз щиреое на дпгпвприте за
инфпрмираое и кпнсултираое и врз ппставуваоетп јасни стандарди за практика на
инфпрмираое и кпнсултираое.

Овпј исхпд гп нагласува ппвикпт пд резплуцијата на Парламентпт за спцијалните
партнери да преземат „прпактивни, ппзитивни шекпри“ за да се изврщи влијание за
спрпведуваое на наципналнп нивп, на пример преку щиреое дпбри практики.
Кпга креатприте на пплитики и закпнпдавци на ЕУ ќе ја прпменат директивата за
инфпрмираое и кпнсултираое и вп неа ќе вклушат ппгплеми права и прпстпр за
претставниците на врабптените кпищтп ги спдржи „ппднпвената“ Директива за
еврппскипт рабптен спвет, мпжат да прпмпвираат ппсилни прпцеси за инфпрмираое и
кпнсултираое, пспбенп вп земјите-шленки сп релативнп нпви закпнски рамки за
инфпрмираое и кпнсултираое.
Вп рамките на Еврппската Унија, трипартитнипт спцијален дијалпг правнп е уреден
сп ппвеќе акти. Најважни се: Еврппската спцијална ппвелба на Спветпт на Еврппа сп кпја
државите пптписнишки се пбврзуваат да ги ппттикнуваат паритетните кпнсултации меду
рабптниците и рабптпдавашите, единственипт еврппски акт сппред кпј Еврппската
кпмисијата дпби надлежнпст да се грижи за развиваое на спцијалнипт дијалпг меду
еврппските спцијални партнери на нивп на Еврппската Унија, кпе мпже да дпведе дп
склушуваое на еврппски Кплективен Дпгпвпр, Ппвелбата на заедницата за пснпвните
права на рабптниците кпја има за цел ппттикнуваое меду другптп и на дијалпгпт меду
спцијалните партнери. Неизпставен дел пд правната рамка на спцијалнипт дијалпг е и
Директивата 2002/14/ЕЗ на Еврппскипт парламент и Спветпт на ЕУ шија пснпвна цел е
прпмпвираое на спцијалнипт дијалпг, пднпснп кпнсултираое и инфпрмираое на
спцијалните партнери за пращаоа пд екпнпмска, финансиска и прганизаципна прирпда
на претпријатијата (Анекс 1 - Директива 2002/14/ЕЗ).
Вп Еврппската унија, ппстапките за утврдуваое телата за инфпрмираое и
кпнсултираое знашителнп се разликуваат ппмеду земјите. Вп некпи земји, ИиК телата се
задплжителни, сп тпа щтп рабптпдавашите над релевантнипт праг на врабптуваое (барем
технишки) се пбврзани сп закпн да ги впсппстават. На други места, врабптените или

синдикатите треба да преземат шекпри за да иницираат фпрмираое на ИиК тела. Кратки
детали се дадени вп Табела 1.

Табела 1: Наципнални тела за инфпрмираое и кпнсултираое (ИиК) и прпцедури за
нивнп впсппставуваое

ЗЕМЈА

Австрија

Белгија

Бугарија

Кипар

Тела на врабптените/
претставници за ИиК
права

Прпцедури за впсппставуваое на ИиК тела

Рабптнишки спвети

Рабптнишките
спвети
технишки
се
пбврзувашки, нп вп пракса е пставенп на
иницијатива на рабптпдавашите

Рабптнишки спвети

Обврзувашки вп смисла дека закпнпт пд
рабптпдавашите бара да пдржат спцијални
избпри за рабптнишки спвети, нп прпцеспт
мпже да се сппре акп нема кандидати

Избрани претставници
или синдикати

10% пд врабптените, синдикатите или
врабптените мпжат да иницираат генералнп
спбрание на врабптени за да изберат
претставници или да ја препущтат таа улпга
на синдикатите.

Претставници на
врабптените
(вп пракса синдикатите)

Чешка
Република

Синдикати, таму каде щтп
нема синдикат, спвет на
врабптени

Обврзувашки
ИиК,
нп
пставенп
е
синдикатите да гп имплемантираат вп
пракса.
Синдикална застапенпст, нп мпже да се
утврди и пд страна на врабптените. Спвети
на врабптени мпжат да бидат иницирани пд
страна на најмалку една третина пд
врабптените.

Данска

(Синдикалнп-базирани)
Кппперативни кпмитети

Задплжителнп ИиК, нп нема ппсебнп
назнашенп телп. Закпнпт не се применува
каде кплективен дпгпвпр има еквивалентнп
нивп на ИиК. На пснпва на кплективните
дпгпвпри, кппперативни кпмитети мпже да
спрпведе меначментпт или дел пд
врабптените, нп најшстп се фпрмираат сп
дпгпвпр.

Естпнија

Ппвереници на
врабптените

ИиК задплжителнп, нп ИиК тела не. Избпр
на ппвереници на врабптените мпже да се
спрпведе пд синдикатите, мнпзинствптп пд
шленпвите на синдикатпт или најмалку 10%
пд врабптените.

Франција

Рабптнишки спвети

Задплжителни рабптнишки спвети

Германија

Рабптнишки спвети

Рабптнишки спвети не се задплжителни.
Врабптените и синдикатите имаат правп да
ги иницираат.

Грција

Синдикати, таму каде щтп
нема синдикат,
рабптнишки спвети

Зависи пд иницијативата на врабптените.

Фпрмираоетп
на
рабптншки
спвети
задплжителнп
на
иницијатива
на
синдикатите или врабптените.

Унгарија

Рабптнишки спвети

Зависи пд дпбрпвплна иницијатива на
рабптпдавашпт или 10% пд врабптените ги
активираат закпнските прпцедури.

Ирска

Дпгпвпрнп, специфишни
ИиК аранжмани пп
кпмпанија или закпнски
ИиК претставници

Италија

Репрезентативни
синдикални тела на
рабптните места. Мпжни
и пдвпени ИиК тела

Задплжителни
синдикални
тела
за
рабптпдавашите сп кплективни дпгпвпри.
Впсппставуваое на ИиК тела задплжителнп,
акп тпа гп ппбараат синдикалните тела, нп
мнпгу невппбишаенп.

Синдикати или
рабптнишки спвети

ИиК задплжителнп. Каде щтп не ппстпи
синдикат или рабптнишки спвет, закпнпт
бара рабптпдавашите да ги инфпрмираат

Литванија

врабптените директнп.

Луксембург

Малта

Делегации на перспналпт
или заеднишки кпмитети

Претставници на
синидкатите/
рабптниците

Перспнал делегации/ заеднишки кпмитети задплжителни над релевантните прагпви на
врабптуваое
(15/150
сппдветнп).
Одгпвпрнпст на рабптпдавашпт да ги пдржи
спцијалните избпри.
ИиК задплжителнп за сите релевантни
претпријатија. Врабптените не треба да гп
иницираат
впведуваоетп
на
ИиК
прпцедурите.
Рабптнишките спвети се задплжителни.
Врабптените/ синдикатите мпжат да пдат на
суд за да ги принуди рабптпдавашите да ги
ппшитуваат.

Хпландија

Рабптнишки спвети

Нпрвешка

Синдикати или други
избрани претставници

ИиК задплжителнп. Правата на врабптените
на ИиК загарантирана сп закпн, нп вп
практика најмнпгу ИиК аранжмани уредени
сп кплективните дпгпвпри.

Пплска

Рабптнишки спвети

Впсппставуваое на спвети задплжителнп на
иницијатива пд пд 10% пд врабптените.

Ппртугалија

Рабптнишки кпмисии

Зависи пд иницијатива на 100 врабптени или
пд 20% пд рабптната сила.

Рпманија

Синдикални
претставници, таму каде
щтп нема синдикат,
претставник на
врабптените

Слпвачка

Слпвенија

ИиК задплжителнп пп закпн.

Синдикати или
рабптнишки спвети

Синдикати
или
рабптнишки
спвети
задплжителни на нивна иницијатива

Рабптнишки спвети

Впсппставуваое на не епбврска за
рабптпдавашите. Зависи пд иницијативана
врабптените - пбишнп пд синдикатите.

Рабптнишки кпмитети
(рабптнишки делегати вп

Рабптнишките кпмитети/ делегати сп закпн
мпжат да се утврдат пд страна на

претпријатија сп <50
врабптени)

Шпанија

Синдикални
претставници

Шведска

Велика
Британија

Дпгпвпрнп, специфишни
ИиК аранжмани пп
кпмпанија или закпнски
ИиК претставници

врабптените
синдикати.

или

репрезентативните

ИиК задплжителнп нп телата на ИиК не. ИиК
практиките и прпцедурите генералнп
регулирани вп кплективни дпгпвпри.

Зависи пд дпбрпвплна иницијатива на
рабптпдавашпт или 10% пд врабптените ги
активираат закпнските прпцедури.

2. Местптп на прпцеспт на инфпрмираое и кпнсултираое вп Македпнскптп
закпнпдавствп
Сп Закпнпт за рабптните пднпси се уредуваат рабптните пднпси меду рабптниците и
рабптпдавашите кпи се впсппставуваат сп склушуваое на дпгпвпр за врабптуваое. Пращаоата пд
рабптен пднпс и другите пращаоа пд пбласта на трудпт се уредени и сп други закпни и
кплективни дпгпвпри.
Ппкрај Уставпт на Република Македпнија пснпвата и рамката за уредуваое на пднпсите вп
пвпј закпн се и ппвеќе Кпнвенции на Медунарпдната прганизација на трудпт, какп и примарнптп и
секундарнптп закпнпдавствп на Еврппската унија пд пбласта на трудпт. Гплем дел пд нпрмите
спдржани вп Кпнвенциите и преппраките на МОТ и на пдделните Директиви на Еврппската унија
се инкпрпприрани вп Закпнпт за да се пбезбеди сппдветна успгласенпст на Закпнпт, сп
примарнптп и секундарнптп трудпвп закпнпдавствп на ЕУ. Медутпа пдделни Директиви дп сега не
беа вп целпст трансппнирани, а вп медувреме беа усвпени и нпви Директиви, а прпцеспт на
хармпнизација, текпт и динамиката е услпвен и пд спдржината пднпснп пд пбврските и другите
предуслпви щтп прпизлегуваат пд пдделните Директиви.

Прпцеспт на зашленуваое вп Еврппската унија бара пд земјата да испплни кпмплексен
збир на пбврски, вклушувајќи гп и успгласуваоетп на закпнската регулатива вп спцијалната пбласт.

Вп 2010 гпдина, вп рамките на прпцеспт на хармпнизација на трудпвптп закпнпдавствп сп
закпнпдавствптп на ЕУ, пд страна на Спбраниетп на Република Македпнија беа усвпени измени на
Закпнпт за рабптни пднпси (Службен Весник на Република Македпнија б.124/10) каде медудругптп
се изврщи делумнп трансппнираое на пдредбите пд Директивата 2001/14/ЕЗ.

Измените беа следниве:

“Инфпрмираое и кпнсултираое на рабптниците
Член 94-а
(1)Инфпрмираое на рабптниците значи пренпс на ппдатпци пд страна на
рабптпдавачпт дп претставниците на рабптниците за да мпжат тие да се заппзнаат сп
истите и да ги истражат.
(2)Кпнсултираое значи размена на мислеоа и впсппставуваое дијалпг меду
претставниците на рабптниците и рабптпдавачпт.
(3)Обврската за инфпрмираое и кпнсултираое се пднесува на тргпвскп друштвп, јавнп
претпријатие и другп правнп лице штп имаат над 50 рабптници и на устанпви штп имаат
над 20 рабптници.
(4)Инфпрмираоетп

и кпнсултираоетп

ппфаќа

инфпрмираое

за

блиските

и

верпјатните трендпви на активнпстите на тргпвскп друштвп, јавнп претпријатие и другп
правнп лице или устанпва и нивната екпнпмска спстпјба, за спстпјбата, структурата и
верпјатнипт тек на врабптуваое вп тргпвскп друштвп, јавнп претпријатие и другп правнп
лице или устанпвата и за секпја предвидена мерка, пспбенп кпга ппстпи закана за
врабптуваоата, за пдлуките кпи мпжат да дпведат дп суштински прпмени вп прганизација
на рабптата или вп дпгпвпрните пбврски.

(5) Инфпрмациите се даваат вп време, на начин и сп спдржина штп се сппдветни за да
им се пвпзмпжи на претставниците на рабптниците да спрпведат сппдветна анализа на
истите и таму каде штп е пптребнп да се ппдгптват за кпнсултираое.
(6) Кпнсултации ќе се спрпведат:


кпга времетп, метпдпт и нивната спдржина се сппдветни;



на релевантнптп нивп на ракпвпдствп и претставуваое, вп зависнпст пд прашаоата
за кпи се кпнсултира;



врз пснпва на инфпрмациите штп ги пбезбедува рабптпдавачпт вп врска сп
инфпрмираоетп и на мислеоетп на претставниците на рабптниците;



на начин штп ќе им пвпзмпжи на претставниците на рабптниците да се сретнат сп
рабптпдавачпт и да дпбијат пдгпвпр за секпе мислеое штп мпжат да гп ппдгптват и



вп ппглед на мпжнпста за ппстигнуваое дпгпвпр за пдлуките вп рамките на
пвластуваоата на рабптпдавачпт.

(7) Одредбите пд членпт 94 –а на пвпј закпн не се пднесуваат на перспналпт на брпдпви
штп плпват на птвпренп мпре.

Инфпрмираое и кпнсултираое при кплективни птпуштаоа пд делпвни причини
Член 95
(1) Дпкплку рабптпдавачпт има намера да дпнесе пдлука за престанпк на рабптен
пднпс на ппгплем брпј рабптници пд делпвни причини, пднпснп на најмалку 20 рабптници за
перипд пд 90 дена при секпј престанпк на рабптен пднпс без пглед на вкупнипт брпјпт на
рабптниците кај рабптпдавачпт, се смета за кплективнп птпуштаое пд делпвни причини.

(2) Кпга рабптпдавачпт има намера да спрпведе кплективни птпуштаоа тпј е дплжен
да заппчне ппстапка на кпнсултации сп претставниците на рабптниците, најмалку еден

месец пред ппчетпкпт на кплективнптп птпуштаое и да ги пбезбеди сп сите релевантни
инфпрмации пред заппчнуваое на кпнсултациите, заради ппстигнуваое дпгпвпр.
(3) Кпнсултациите на ставпт (2) пд пвпј член најмалку ги ппфаќаат начините и
средствата за избегнуваое на кплективни птпуштаоа, намалуваое на брпјпт на птпуштени
рабптници или за ублажуваое на ппследиците преку прибегнуваое кпн придружни спцијални
мерки сп цел да ппмпгнат на птпуштените рабптници ппвтпрнп да се врабптат или пбучат.
(4) За да им пвпзмпжат на претставниците на рабптниците да ппдгптват
кпнструктивни предлпзи, рабптпдавачите вп текпт на кпнсултациите навреме ги
пбезбедуваат сп сите релевантни инфпрмации, и тпа за:
1) причините за планираните птпуштаоа;
2) брпјпт и категприите на рабптници кпи штп се птпуштаат;
3) вкупнипт брпј и категприи на рабптници кпи се врабптени и
4) перипдпт за кпј планираните птпуштаоа треба да се случат.
(5) Обврските за инфпрмираое и кпнсултираое се применуваат без разлика дали
пдлуката за кплективни птпуштаоа се дпнесува пд рабптпдавачпт или пд лице кпе врши
кпнтрпла на рабптпдавачпт. При разгледуваое на навпднп прекршуваое на пбврските пд
инфпрмираое, кпнсултираое и известуваое нема да се земе предвид секпе пправдуваое на
рабптпдавачпт кпе се базира врз фактпт дека тргпвскп друштвп, јавнп претпријатие и другп
правнп лице кпе ја дпнелп пдлуката за кплективни птпуштаоа не ги пбезбедилп бараните
инфпрмации дп рабптпдавачпт.
(6) Рабптпдавачпт е дплжен пп завршуваое на кпнсултациите пд ставпт (2) на пвпј
член писменп да ја извести службата надлежна за ппсредуваое при врабптуваое, заради
ппмпш и услуги пд ппсредуваое при врабптуваоетп, спгласнп сп закпн. Ова известуваое ги
спдржи сите релевантни инфпрмации вп врска сп планираните кплективни птпуштаоа и за
кпнсултациите сп претставниците на рабптниците предвидени вп ставпт (3) на пвпј член,
пспбенп за причините за птпуштаоата, брпјпт на рабптниците кпи се птпуштаат,
вкупнипт брпј рабптници кај рабптпдавачпт и перипдпт за кпј птпуштаоата треба да се
случат.

(7) Рабптпдавачите дпставуваат дп претставниците на рабптниците кппија пд
известуваоетп дпставенп дп службата надлежна за ппсредуваое при врабптуваое, пп кпе
претставниците на рабптниците мпжат да дпстават свпи предлпзи дп службата надлежна
за ппсредуваое при врабптуваое.
(8) Известуваоетп за планираните кплективни птпуштаоа рабптпдавачпт е дплжен
да гп дпстави дп службата надлежна за ппсредуваое при врабптуваое, најдпцна дп 30 дена
пред дпнесуваоетп на пдлуката за престанпк на рабптнипт пднпс на рабптниците.
(9) Дпкплку рпкпт пд ставпт (7) на пвпј член е ппкратпк пд 60 дена, службата за
ппсредуваое при врабптуваое мпже да ппбара прпдплжуваое на рпкпт дп 60 дена пп
известуваоетп, акп прпблемите кпи прпизлегуваат пд планираните кплективни птпуштаоа
не мпжат да се решат вп рамките на ппчетнипт перипд.
10) Одредбите на пвпј член не се применуваат кај кплективни птпуштаоа кпи
прпизлегуваат пд прекинуваое на дејнпстите на устанпвата ппради судска пдлука,
дпгпвприте за врабптуваое на ппределенп време и вп тела на јавната администрација. “

Вп Опщтипт кплективен дпгпвпр за приватнипт сектпр пд пбласта на стппанствптп
(Службен Весник на Република Македпнија б.124/10) кпј важи за сите рабптпдаваши, делпт за
инфпрмираое и кпнсултираое е вп шленпт 52 и 52а кпи гласат:

“XI. ИНФПРМИРАОЕ НА РАБПТНИЦИТЕ
Член 52
Рабптпдавачпт најмалку еднаш гпдишнп или пп пптреба, пбезбедува инфпрмираое на
рабптниците за прашаоа кпи се пд значеое за нивната екпнпмска и спцијална пплпжба.
Инфпрмираоетп се врши на начин сппдветен на инфпрмацијата штп треба да се
пренесе и мпже да се пднесува за сите или за пдредена група врабптени.

Инфпрмираоетп мпже да биде: писменп или уснп, преку пвластен претставник.
Член 52а
Кпнсултираое значи размена на мислеоа и впсппставуваое на дијалпг меду
преставниците на синдикатпт, пднпснп рабптниците и рабптпдавачпт секпгаш кпга е
пптребнп вп случаите утврдени сп закпн, а пспбенп за екпнпмската спстпјба, за пдлуките кпи
мпжат да дпведат дп суштински прпмени вп прганизација на рабптата или вп дпгпвпрните
пбврски, вп случај на пренесуваое на тргпвскп друштвп или делпви на тргпвскп друштвп, какп
и кпга рабптпдавачпт има намера да спрпведе кплективни птпуштаоа.”

Вп гранскипт кплективен дпгпвпр за врабптените пд земјпделствптп и прехранбената
индустрија, делпт за инфпрмираое и кпнсултираое е вп шленпт 112 кпј гласи:

“XI. ИНФПРМИРАОЕ НА РАБПТНИЦИТЕ
(кпмуникација меѓу рабптпдавачпт и синдикатпт)
Член 112
Рабптпдавачпт пбезбедува задплжителнп, редпвнп и навременп инфпрмираое на
рабптниците за делпвните и развпјните решенија пд влијание на екпнпмската и спцијалната
пплпжба на рабптниците, а пспбенп за:
- гпдишни и ппвеќегпдишни планпви за развпј;
- прганизациски прпмени;
- пдлуки сп кпи се уредуваат правата пд рабптен пднпс на рабптниците;
- гпдишни делпвни резултати;
- други значајни делпвни и развпјни решенија;

- други прашаоа пд заеднички интерес.
Инфпрмираоетп се врши писменп, а за пдредени рабпти и уснп и мпже да се вршипреку
гласилп, билтен, на спстанпци и на друг начин утврден сп кплективен дпгпвпр на нивп на
рабптпдавач.”

3.

Ставпт,

пднесуваоетп

и

стерептипите

вп

прпцеспт

на

инфпрмираое и кпнсултираое вп земјпделствптп

Иакп нашелптп на инфпрмираое и кпнсултираое какп еврппска придпбивка на щирпка
врата влезе вп свеста на сите фактпри вп државата дека истптп треба да стане задплжителна
пбврска и на рабптпдавашите и на синдикатпт, сепак пваа пптреба вп агрпкпмплекспт сеущте
наидува на прпблеми вп практиката.
Иакп вп Опщтипт Кплективен Дпгпвпр за приватнипт сектпр пд пбласта на стппанствптп е
наведнп дека треба да има пвластен претставник за инфпрмираое и кпнсултираое, за разлика пд
земјите на ЕУ вп Македпнија тпа не е прецизиранп и не се применува вп пракса.
Именп, пращаоетп на инфпрмираоетп и кпнсултираоетп е актуелнп и применливп вп
ппгплемите земјпделски кпмбинати вп Македпнија кпи врабптуваат ппвеќе пд 50 рабптници, кај
кпи рабптпдавашпт е закпнски пбврзан да ги инфпрмира врабптените за слушуваоата вп
претпријатиетп. Медутпа вп средните и малите претпријатија се наидува на пптещкптии бидејќи
рабптпдавашите не се закпнски пбврзани да ги инфпрмираат и кпнсултираат. Рабптниците пбишнп
се инфпрмирани за прпцесите вп кпмпанијата кпга тие се веќе заврщени, без ппција за
кпнсултации или нивнп вклушуваое. Тие се неми набљудуваши на спстпјбите на нивните
кпмпании. Ваквите спстпјби пред се’ се дплжат и ппради слабата синдикална активнпст на
шленствптп вп малите и средни претпријатија кпи врабптуваат ппмал брпј рабптници вп ппстпјан
рабптен пднпс, бидејќи имаат гплем брпј на врабптуваоа на сезпнски рабптници. Ппради слабата
защтитенпст на сезпнските рабптници вп закпните пд трудпвата пбласт, синдикатпт нема мнпгу
закпнски мпжнпсти да гп прганизира синдикалнп пвпј дел пд рабптниците, а и ппради фактпт щтп

рабптпдавашите за пваа група на рабптници не сакаат да ствпрат услпви за нивна ппгплема
защтита. Именп, и ппкрај бараоата на синдикатпт рабптпдавашите да ги инфпрмираат и
кпнсултираат синдикатите за брпјпт и перипдпт на врабптуваое на сезпнски рабптници,
рабптпдавашите избегнуваат тпа да гп шинат, затпа щтп спгласнп закпнските пдредби пд Закпнпт за
рабптни пднпси на тпа директнп не ги пбврзуваат.
Агрп Синдикатпт е псoбенп заинтересиран да ппмпгне за ппдпбруваое на рабптната
пплпжба на сезпнските рабптници вп Р. Македпнија и веќе заппшна активнпсти сп даваое
предлпзи дп спбраниските кпмисии вп Р. Македпнија и дп Министерствптп за труд и спцијална
пплитика за измена на ЗРО вп делпт за сезпнските рабптници за ппдпбруваое на нивната
пплпжба и задплжителнп инфпрмираое и кпнсултираое на синдикатпт при нивнптп врабптуваое.
И не самп сезпнските рабптници, вп Македпнија генералнп сите врабптени вп малите и
средни претпријатија, а ппнекпгащ и пние врабптени вп ппгплемите кпмпании нереткп се
изненадени пд пдлуките на рабптпдавашите кпи врз нив имаат негативни ппследици. Некпе
претпријатие наеднащ ќе се затвпри, се најавуваат маспвни птпущтаоа, се впведува скратенп
рабптеое или се укинуваат некпи спцијални дпстигнуваоа за щтп не биле кпнсултирани и
инфпрмирани врабптените или синдикатпт. Сите инфпрмации кпи рабптпдавашпт ги спбира и
пбрабптува ппдредени се сп такви интереси за тпј да пдлуши щтп, какп и каде ќе се прпизведува
вп претпријатиетп, какп ќе се прганизира рабптата, пднпснп тпј сам пдлушува за тпа кпи
инфпрмации и ппдатпци ќе се прибираат, складираат, пбрабптуваат и прпследуваат. Една пд
најважните инфпрмации за рабптниците вп претпријатиетп е спстпјбата на дпбивка на истптп.
Фактишката слика вп Македпнија е дека рабптпдавашите пбишнп не ппднесуваат сметка за свпјата
дпбивка или акп тпа гп прават, тпа гп изврщуваат ппврщнп, не ппкажувајќи ја вистинската слика.
Ппради недпстатпк на претставник за инфпрмираое и кпнсултираое, рабптпдавашпт се пбидува
да ги изплира активните синдикалисти. Акп е пптребнп да се превземат маспвни птпущтаоа, да се
затвпрат делпви пд претпријатиетп или да се спрпведат маспвни мерки на раципнализација,
тпгащ спгласнп сп претприемашката лпгика на рабптпдавашпт му пдгпвара негпвите врабптени щтп
ппдпцна да се инфпрмираат за ситуацијата за да се избегнат “немирите”, да се спреши
предвременптп заминуваое на струшната сила и да не се загрпзи дпбрипт глас на претпријатиетп.

4. Заклучпци и преппраки
Вп

Р.

Македпнија

ппстпи

закпн

за

Еврппски

рабптнишки

Спвети

за

мултинаципналните кпмпании. Тпа е закпн за утврдуваое на ппстапка за инфпрмираое и
кпнсултираое вп рамки на тргпвските друщтва и групациите, на впсппставуваое правна
рамка за регулираое, пбезбедуваое и унапредуваое на правптп на врабптените на
инфпрмираое и кпнсултираое за транснаципналните пращаоа вп друщтвата и нивните
групации кпи рабптат на нивп на Унијата, преку пснпваое еврппски рабптнишки спвет сп
имплементираое на Директивата 94/45/ЕЗ или сп дпгпвпр да се утврдат ппстапки за
инфпрмираое и кпнсултираое (Директива2002/14/ЕЗ).
За транснаципнални пращаоа се сметаат пращаоа кпи ги засегаат интересите на
врабптените, а се пднесуваат на спстпјбите сп текпвнптп рабптеое на пвие фирми и
планпви и перспективи за развпј, финансиски спстпјби, статусни пращаоа, пптребите и
перспективите за пптребите пд рабптна сила и слишнп. Целта е унапредуваое на
спцијалнипт дијалпг меду спцијалните партнери.
Сп закпнпт ппкпнкретнп се уредуваат услпвите и нашинпт на инфпрмираое и
кпнсултираое вп мултинаципналните кпмпании.
Нп, иакп пвпј закпн е дпнесен, тпј стапува на сила кпга Македпнија ќе стане дел пд
Еврппската Унија. Самп една кпмпанија вп Македпнија гп има применетп пвпј закпн.

Синдикате не смеат да дпзвплат да се спздаде вакум вп развпјпт на рабптнишките
пднпси дпдека Македпнија стане дел пд еврппскптп семејствп, туку преку свпите
механизми треба да гп успгласи механизмпт за инфпрмираое и кпнсултираое вп
фирмите сп тпа щтп ќе се пбиде сппдветнп да ја имплементира Директивата 2002/14/ЕЗ
вп Кплективните Дпгпвпри, какп на гранкпвп така и на нивп на рабптпдаваш. За таа цел,
Спветпт на Агрп Синдикатпт на Седницата пдржана на 21.12.2012 гпдина дпнесе Одлука

секпја синдикална прганизација да избере претставник за инфпрмираое и кпнсултираое
пд страна на свпите синдикални редпви. На нивп на бипартитнипт спцијален дијалпг
пкплу гранските кплективни дпгпвпри пд дејнпстите кпи ги ппкрива Агрп Синдикатпт
истптака е ппкренатп пращаоетп за избпр на претставник за инфпрмираое и
кпнсултираое, претставник кпј би бил защтитен на слишен нашин, пднпснп би имал
имунитет какп и ппстпешките синдикални претставници и кпј би имал правп да биде
инфпрмиран и кпнсултиран пд страна на рабптпдавашпт за сите прпцеси вп фирмата кпи
ги засегаат врабптените вп неа, независнп пд брпјпт на врабптени вп претпријатиетп.
Прпцеспт на бираое на претставници е заппшнат, а вп некпи кплективни дпгпвпри на
нивп на рабптпдаваш е вметнат нпв шлен кпј гласи:
“Член х
Рабптпдавачпт е дплжен спгласнп член 94-а пд ЗРО да се кпнсултира и да гп
инфпрмира Синдикатпт за сите прашаоа штп се пднесуваат на спцијалнп
екпнпмската и материјалната пплпжба на врабптените вп тргпвскптп друштвп
пспбенп:
- за секпја предвидена мерка кпја се пднесува на суштинските прпмени вп
рабптеоетп на друштвптп пп закана на врабптуваоетп или престанпк на
рабптнипт пднпс;
- пред дпнесуваоетп на пдлуките за суштинските прпмени кпи има намера да ги
спрпведе рабптпдавачпт задплжителнп да бидат дпставени вп писмена фпрма дп
синдикатпт за да мпже навременп да се ппдгптват за кпнсултираое.
Кпнсултираоетп и инфпрмираоетп ќе се спрпведе на начин штп ќе пвпзмпжи на
синдикатпт вп секпе време да се сретне сп рабптпдавачпт и да дпбие пдгпвпр за секпе
прашаое штп ќе гп ппбара.
На нивп на рабптпдавач Синдикатпт избира претставник кпј учествува вп
рабптата за сите прашаоа кпи се вп интерес на друштвптп.

Претставникпт за инфпрмираое и кпнсултираое ужива имунитет истп какп и
синдикалните претставници и претставниците за безбеднпст и здравје при рабпта.”

Дпкплку врабптените бидат ппдпбрп известени за слушуваоата и ситуацијата вп
претпријатиетп, тплку е ппгплема нивната заинтересиранпст за претпријатиетп, бидејќи се
шувствуваат пппдгпвпрни за развпјпт на претпријатиетп и ппефикаснп рабптат.

Анекс 1
Директива 2002/14/ЕЗ
Член 1
Предмет и принципи
1. Целта на пваа директива е да се ппстави една генерална рамка за минималните бараоа
за правптп на инфпрмираое и кпнсултираое на врабптените вп претпријатијата или
устанпвите вп Заедницата.

2. Практишните дпгпвпри за инфпрмираое и кпнсултираое се дефинираат и се
спрпведуваат вп спгласнпст сп државните закпни и практиките на индустриските пднпси
вп ппединешните земји-шленки на нашин щтп ќе пбезбеди нивна ефективнпст.

3. Кпга се дефинираат или се спрпведуваат практишните дпгпвпри за инфпрмираое и
кпнсултираое, рабптпдавашпт и претставниците на врабптените рабптат вп духпт на
спрабптката и сп задплжителнп ппшитуваое на нивните реципрпшни права и пбврски,
земајќи ги предвид интересите и на претпријатијата или устанпвите и на врабптените.

Член 2
Дефиниции
За целите на пваа директива:
(a) „претпријатие“ знаши јавнп или приатнп претпријатие щтп врщи екпнпмска дејнпст,
без разлика дали рабпти за прпфит или не, кпе се напда на теритпријата на земјитешленки;
(б) „устанпва“ знаши делпвна единица дефинирана вп спгласнпст сп државнипт закпн и
практики, кпја се напда на теритпријата на една земја-шленка, каде щтп екпнпмската
дејнпст се спрпведува на текпвна пснпва сп шпвешки и материјални ресурси;

(в) „рабптпдавач“ знаши физишкп или правнп лице кпе е страна вп дпгпвприте за
врабптуваое или вп рабптните пднпси сп врабптените, вп спгласнпст сп државнипт закпн
и практики;
(г) „ врабптен“ знаши секпе лице кпе вп пдредената земја-шленка е защтитенп какп
врабптен сппред државнипт закпн за врабптуваое и вп спгласнпст сп државните
практики;
(д) „претставници на врабптените“ знаши претставници на врабптените кпи се
пбезбедени сппред државнипт закпн и/или државните практики;
(д) „инфпрмираое“ знаши пренпс на ппдатпци пд страна на рабптпдавашпт дп
претставниците на врабптените за да мпжат тие да се заппзнаат сп темата и да ја
истражат;
(е) „кпнсултираое“ знаши размена на гледищта и впсппставуваое дијалпг ппмеду
претставниците на врабптените и рабптпдавашпт.

Член 3
Опсег

1. Оваа директива се пднесува, сппред избпрпт направен пд земјите-шленки, на:

(a) претпријатијата щтп врабптуваат барем 50 рабптници вп кпја билп земја-шленка, или
(б) устанпвите щтп врабптуваат барем 20 рабптници вп кпја билп земја-шленка.

Земјите-шленки гп пдредуваат метпдпт за пресметуваое на минималнипт брпј врабптени.

2. Вп спгласнпст сп принципите и целите на пваа директива, земјите-шленки мпжат да
утврдат пдделни пдредби щтп се пднесуваат на претпријатијата или на устанпвите кпи
директнп и сущтински се занимаваат сп пплитишки, прпфесипнални, прганизациски,
религипзни, дпбрптвпрни, пбразпвни, наушни или уметнишки цели, какп и цели щтп
вклушуваат инфпрмираое и изразуваое мислеоа, ппд услпв на датумпт кпга пваа
директива влегува вп сила веќе да ппстпјат пдредби пд таква прирпда вп државната
легислатива.

3. Земјите-шленки мпжат да птстапат пд пваа директива сп пдредени пдредби кпи се
пднесуваат на перспналпт на брпдпви щтп плпват на птвпренп мпре.

Член 4
Практични дпгпвпри за инфпрмираое и кпнсултираое

1. Вп спгласнпст сп принципите пдредени вп шленпт 1 и без да се дпведат вп пращаое кпи
билп пдредби и/или практики щтп вп сила, а се ппппвплни за врабптените, земјитешленки пдредуваат практишни дпгпвпри за кпристеое на правптп на инфпрмираое и
кпнсултираое на сппдветнп нивп вп спгласнпст сп пвпј шлен.

2. Инфпрмираоетп и кпнсултираоетп ппфаќа:

(а) инфпрмираое за скпрещните и верпјатните трендпви на активнпстите на
претпријатиетп или устанпвата и нивната екпнпмска ситуација;

(б) инфпрмираое и кпнсултираое за ситуацијата, структурата и верпјатнипт тек на
врабптуваое вп претпријатиетп или устанпвата и за секпја предвидена мерка, пспбенп
кпга ппстпи закана за врабптуваоетп;
(в) инфпрмираое и кпнсултираое за пдлуките кпи мпжат да дпведат дп сущтински
прпмени вп прганизацијата на рабптата или вп дпгпвпрните пднпси, вклушувајќи ги и пние
ппфатени сп пдредбите на Заедницата щтп се сппменати вп шленпт 9(1).

3. Инфпрмациите се даваат вп време, на нашин и сп спдржина щтп се сппдветни пспбенп
за да им се пвпзмпжи на претставниците на врабптените да спрпведат сппдветна студија
и, таму каде щтп е пптребнп, да се ппдгптват за кпнсултираое.

4. Кпнсултациите ќе се спрпведат:

(а) тпгащ кпга времетп, метпдпт и нивната спдржина се сппдветни;

(б) на релевантнптп нивп на ракпвпдствп и претставуваое, вп зависнпст дп предметпт за
кпј се дискутира;
(в) врз пснпва на инфпрмациите щтп ги пбезбедува рабптпдавашпт вп спгласнпст сп шленпт
2(д) и на мислеоетп щтп треба да гп фпрмулираат претставниците на врабптените;
(г) на нашин щтп ќе им пвпзмпжи на претставниците на врабптените да се сретнат сп
рабптпдавашпт и да дпбијат пдгпвпр, и пбразлпжение за тпј пдгпвпр, за секпе мислеое
щтп мпжат да гп фпрмулираат;
(д) вп ппглед на ппстигнуваое дпгпвпр за пдлуките вп рамките на пвластуваоата на
рабптпдавашпт сппменати вп став 2(в).

Член 5
Инфпрмираое и кпнсултираое штп прпизлегува пд дпгпвпр

Земјите-шленки мпжат на ракпвпдителите и на рабптниците на сппдветнп нивп,

вклушувајќи гп и нивптп на претпријатие и устанпва, да им пвпзмпжат на врабптените, сп
слпбпднп дефинираое и вп секпе време преку дпгпвпр дп кпј дпщле сп прегпвпри,
практишни нашини за инфпрмираое и кпнсултираое. Овие дпгпвпри, и дпгпвприте щтп
ппстпјат на датумпт утврден вп шленпт 11, какп и сите ппследпвателни пбнпвуваоа на
ваквите дпгпвпри, мпжат да утврдат, сп ппшитуваое на принципите утврдени вп шленпт 1
и предмет на услпвите и пгранишуваоата утврдени пд земјите-шленки, пдредби кпи се
разлишни пд пние щтп се сппменати вп шленпт 4.

Член 6
Дпверливи инфпрмации

1. Земјите-шленки пбезбедуваат, вп рамките на услпвите и пгранишуваоата ппставени сп
државната легислатива, претставниците на врабптените, и сите експерти щтп им ппмагаат,
да не бидат пвластени на врабптените или на трети страни да им пткриваат какви билп
инфпрмации кпи, вп легитимен интерес на претпријатиетп или на устанпвата, јаснп им
биле кажани вп дпверба. Оваа пбврска прпдплжува да важи, каде и да се тие
претставници или експерти, дури и пп заврщуваоетп на нивнипт мандат. Медутпа, една
земја-шленка мпже да ги пвласти претставниците на врабптените и секпј кпј им ппмага да
им пренесат на врабптените и на трети страни дпверливи инфпрмации сп пбврска за
дпверливпст.

2. Земјите-шленки пбезбедуваат, вп пдредени слушаи и сппред услпвите и пгранишуваоата
утврдени сп државните закпни, дека рабптпдавашпт не е пбврзан да пренесе инфпрмации
или да се кпнсултира кпга прирпдата на тие инфпрмации или кпнсултации е таква щтп,
сппред пбјективни критериуми, серипзнп би гп нарущила или би гп дпвела вп пращаое
функципнираоетп на претпријатиетп или устанпвата.

3. Не дпведувајќи ги вп пращаое ппстпјните државни прпцедури, земјите-шленки за
административни и судски прпцедури на разгледуваое гп пбезбедуваат слушајпт каде

рабптпдавашпт бара дпверливпст или не ги пбезбедува инфпрмациите сппред ставпвите 1
и 2. Тие истп така мпжат да пбезбедат прпцедури наменети за зашувуваое на
дпверливпста на дадените инфпрмации.

Член 7
Заштита на претставниците на врабптените

Земјите-шленки ќе пбезбедат претставниците на врабптените, кпга ги врщат свпите
функции, да уживаат сппдветна защтита и гаранции кпи ќе им пвпзмпжат сппдветнп да ги
изведуваат дплжнпстите щтп им се пдредени.

Член 8
Заштита на правата

1. Земјите-шленки ќе пбезбедат сппдветни мерки вп слушај на неппшитуваое на пваа
директива пд страна на рабптпдавашпт или на претставниците на врабптените. Тие
пспбенп ќе пбезбедат сппдветни административни или судски прпцедури за да
пвпзмпжат пбврските кпи прпизлегуваат пд пваа директива да влезат вп сила.

2. Земјите-шленки пбезбедуваат сппдветни санкции кпи ќе се применуваат вп слушај на
прекрщуваое на пваа директива пд страна на рабптпдавашпт или на претставниците на
врабптените.

Овие

санкции

мпраат

да

бидат

ефективни,

прпппрципнални

и

пбесхрабрувашки.

Член 9
Врска ппмеду пваа директива и другите пдредби на
Заедницата и државните пдредби

1. Оваа директива не ги дпведува вп пращаое кпнкретните прпцедури за инфпрмираое и

кпнсултираое утврдени вп шленпт 2 на Директивата 98/59/ЕЗ и вп шленпт 7 пд
Директивата 2001/23/ЕЗ.
2. Оваа директива не ги дпведува вп пращаое пдредбите дпнесени вп спгласнпст сп
Директивите 94/45/ЕЗ и 97/74/ЕЗ.
3. Оваа директива не ги дпведува вп пращаое другите права за инфпрмираое,
кпнсултираое и ушествп сппред државнипт закпн.
4. Спрпведуваоетп на пваа директива не е дпвплна пснпва за каквп билп уназадуваое вп
пднпс на ситуацијата кпја веќе препвладува вп секпја земја-шленка и вп пднпс на ппщтптп
нивп

на

защтита

на

врабптените

вп

пбластите

на

кпи

се

пднесува.

Член 10
Препдни пдредби

И ппкрај шленпт 3, една земја-шленка вп кпја нема, на датумпт на влегуваое вп сила на
пваа директива, ппщт, перманентен и статутарен систем на инфпрмираое и кпнсултираое
на врабптените, ниту пак ппщт, перманентен и статутарен систем на претставуваое на
врабптените на рабптнптп местп кпј им дпзвплува на врабптените да бидат претставени
за таа цел, мпже да ја пграниши примената на државните пдредби применувајќи ја пваа
директива на:

(a) претпријатија щтп врабптуваат барем 150 рабптници или устанпви щтп врабптуваат
барем 100 рабптници дп 23 март 2007 гпдина, и

(b) претпријатија щтп врабптуваат барем 100 рабптници или устанпви щтп врабптуваат
барем

50

рабптници

вп

гпдината

кпја

следи

Член 11
Пренесуваое

пп

датумпт

пд

тпшката

(а).

1. Земјите-шленки усвпјуваат закпни, регулативи и административни пдредби кпи се
неппхпдни за да се испплни пваа директива најдпцна дп 23 март 2005 гпдина, или
пбезбедуваат ракпвпдителите и

рабптниците дп тпј датум да ги впведат бараните

пдредби пп пат на дпгпвпр, земјите-шленки се пбврзани да ги преземат сите неппхпдни
шекпри щтп им пвпзмпжуваат да ги гарантираат резултатите кпи им ги наметнува пваа
директива вп секпе време. За тпа, тие ја инфпрмираат Кпмисијата.
2. Таму каде щтп земјите-шленки ги усвпјуваат пвие мерки, тие се ппвикуваат на
Директивата или се придружени сп таквп ппвикуваое вп мпментпт на нивната службена
пбјава. Метпдите на пва ппвикуваое ги утврдуваат земјите-шленки.

Член 12
Разгледуваое пд страна на Кпмисијата

Најдпцна дп 23 март 2007 гпдина, Кпмисијата, вп кпнсултација сп земјите-шленки и сп
спцијалните партнери на нивп на Заедницата, ќе гп разгледа применуваоетп на пваа
директива

вп

ппглед

на

предлагаое

на

сите

неппхпдни

амандмани.

Член 13
Влегуваое вп сила
Оваа директива влегува вп сила на денпт на нејзинптп пбјавуваое вп Службенипт весник
на Еврппските заедници.

Член 14
Упатуваое
Оваа директива е упатена дп земјите-шленки.

FOREWORD
These National Guidelines are a result of the Joint Project of agricultural trade unions in
Macedonia (AGRO SINDIKAT), Bulgaria (FNSZ) and Romania (AGROSTAR), financed by the European
Commission under the ref. num. VP/2012/003/0046 - “Informed and Experienced for Sustainable
Agriculture” - Enhancing the information and consultation capacity of the social partners in sector of
Agriculture for active participation in working life for sustainable Agriculture. The meaning of informing
and consulting employees, that the capacities for the system of information and consultation should be
enhanced is not well known in the agricultural sector. These National Guidelines in order to inform the
stakeholders in the agricultural and other sectors of the current state about information and
consultation in Macedonia and the European Union, giving proposals for an update of the current
capacities. The results of this project will hopefully benefit both Social Partners (the unions and the
employers), their Bipartite Social dialogue regarding the issues of information and consultation and in
general, to help improve risk anticipation and make work organization more flexible for the employees
in the agricultural sector, raising awareness at undertaking level.

National Guidelines/Recommendations
for improving the Information & Consultation
and involvement process in the agriculture in Macedoniа

INTRODUCTION
The initial period after Macedonia’s independence proclamation into an autonomous,
independent, sovereign and democratic state was accompanied by a social and economic crisis as a
consequence of the transformation of the economic relations of the socialist planned production in a
market economy.

With the adoption of the constitution of Macedonia in 1990 the general legal framework of the
new social and political system with market orientation was established, which was to provide:
• macroeconomic stabilization
• pricing and market reform
• development of the private sector through privatization and restructuring of enterprises
• redefining the role of the state through the introduction of democratic forms of decisionmaking in political and social life
Socialist self-management system in which a central place in the management of enterprises
occupied labour and self-controlled employee, showed all its anomalies for its sustainability in the new
capitalist production and social relations.
Although the Constitution of 1990 established the new legal framework in order to, despite the
ownership of capital, labour to be the basis for participation in the management of enterprises, this
period of transition of ownership, which lasted more than 10 years, has created a legal vacuum and the
inability to implement this constitutional principle in the legal regulations in the labour area and its
revival in everyday life.
Although R. Macedonia in the post-transitional period made numerous amendments to the
legislation on the economic and socio-political area in order to bring them closer to the European
legislation, the labour area was neglected, and the worker was left unprotected and slowly lost or
dispossessed those minimum rights that are fundamental in any democratic society, and those rights
who were in some formal legal way reserved, were not respected by the new owners of capital.
During this period of lack of interest of the state to protect the labour and worker’s rights, only
the trade union, through the instruments of trade union struggle, often supported by the fraternal union
of the countries of South Eastern Europe, and the unions of the EU countries, and the international
trade union organizations, managed to create a sustainable balance in labour relations and with great
effort caused by internal hot events because of the installation of union pluralism, to survive as the sole
protector of workers' rights in the Republic of Macedonia.

As a result of the fight in the transitional period witch the union led and still lead in Macedonia,
it was managed to maintain sustainable social dialogue between the social partners, and laws in the
labour area to incorporate many of the standards and principles of the ILO, the European Charter of the
Rights of Man and Citizen, EU Directives, which the union in R. Macedonia contributed greatly in order
for the state to receive pre-accession candidate status for EU membership.
Namely, although in the period immediately after independence, collective bargaining between
the social partners at all levels in the state did not function, some of the branch unions joined in SSM
managed to conclude collective agreements at branch level, even though they were disregarded by
state institutions, however provided some protection of workers' rights. One of the unions in the R.
Macedonia, which from 1993 until now permanently covers the activities of agriculture, food industry
and tobacco production by branch collective agreement is the Agro Sindikat, who managed to stay as a
representative union in the state in these areas.
With the completion of the process of transformation of ownership, and the beginning of the R.
Macedonia’s post-transitional period, for an entry into the European Union from the country was asked
to work on its democratization in all segments of the state order, and certainly one of the conditions
was the adjustment of legislation in the labour area to the legislation of the countries of the European
Union. As a result of these pressures, and due to the activity of the Macedonian unions since 2005, and
as of 2012, systemic changes in labour legislation were made, primarily in the Labour Relations Law,
implementing a large number of European legal institutions that contributed to strengthening the role
of the trade union, to revive the social dialogue and collective bargaining to gain its rightful place in the
relations of labour and capital.
The legal framework of social dialogue was established with the amendments to the Labour Relations
Law of 2005, and particularly strengthened by the amendments in 2010, where the trade union’s right
to be informed and consulted on all matters relating to social and economic status of the worker was
established.
With these amendments to the Labour Law, Law on Safety and Health at Work, the Minimum
Wage Act and other similar laws were established. For the union formal legal requirements and
opportunities were created in order to revive the constitutional principle that labour, in addition to the
capital is the basis in the management of economic entities.

For the Unions in the R. Macedonia, together with the right to be representative to participate
in the social dialogue, it was enabled to participate in the discussion and formulation of laws in the
labour area on national level through the Social Economic Council.
One of the most important benefits for the union is the implementation of the European
Directive on information and consultation in the Labour Code, on which there are active ongoing
negotiations between the social partners on the method and the framework for practical application,
whether this principle has a general character in all segments in the management of economic entities,
or only in the social and economic status of the employees. The union certainly requires it to be in all
segments, but this process is difficult because of the resistance of employers. As a union we think that in
the future, with the introduction of workers' councils and with the participation of elected
representatives of the workers thus issue will become an obligation, which will allow labour to gain its
rightful place in the management of enterprises, as a matter of fact set out in the Constitution of the
Republic of Macedonia.

1. The concept of information and consultation and employee involvement
process – Main aspects of the European legislation

The European Parliament and the Council of the European Union on 11th of March adopted the
Directive 2002/14/EC, establishing a general framework giving employees the right to information and
consultation on a range of business, employment and restructuring issues.
The impact of the directive has varied considerably between Member States, reflecting
differences in the nature and extent of their existing I&C provisions.
In some countries, particularly those with mature, long-standing works council or trade unionbased systems of workplace representation, the directive did not require major regulatory or
institutional change. However, in a number of others, it drove extensive legislative reform – for
example, in the UK and Ireland with their ‘voluntary’ industrial relations tradition, and in many newer
Member States.

In some countries, I&C processes or the establishment of I&C bodies are mandatory. However,
in most cases the application of I&C rights guaranteed by the directive is dependent on employees or
trade unions taking the initiative to trigger the establishment of I&C arrangements. In a minority of
countries, constitutional provisions are regulated solely by statute. Others rely on a combination of
statutory requirements and agreements at sectoral or undertaking level. In some countries, there is only
limited scope for organisationor sector-specific variation, while in others collective agreements are the
dominant regulatory instrument.
According to Eurofound’s European Company Survey (ECS) 2009, the incidence and coverage of
I&C bodies is less than comprehensive in all countries. In four countries, over two thirds of
establishments have representational arrangements while three countries have less than 20% coverage.
In 10 countries, fewer than half of all employees are covered. There is a marked ‘size effect’ in all
countries with larger enterprises being much more likely to have I&C bodies. The problem of the nonimplementation of I&C rights is especially acute in small workplaces.
Patterns of stability, growth or decline in the establishment of I&C bodies are evident. Seven
countries, with long-standing traditions of employee consultation, have seen little change. In eight
others there is evidence of a growing incidence of I&C, albeit often from a low base. In 11 countries,
incidence has either declined or take-up has been low.
Governments and social partners rarely actively promote I&C. Where this occurs, it is most often
undertaken by trade unions. But union ambivalence in some countries towards I&C bodies reflects fears
that these could undermine unions’ representational role.

I&C in practice
Consultation is much less likely to take place than provision of information. It generally takes
place in only a minority of enterprises. Where is does happen it is more likely to be about work-related
issues than wider business matters. The effectiveness of I&C is heavily dependent on management
attitudes and behaviour. Examples were given of management only providing information after taking
decisions and of consultation taking place at a single meeting rather than allowing a considered
employee response.

Effective representation of employees requires supportive conditions. Legal protections
ensuring representatives have time off with pay to carry out their duties and are protected from
detrimental treatment are virtually universal. Time off for training is less frequent. In many countries,
there is access to external advice, often from trade unions. Representatives also need the opportunity to
meet together to formulate responses to management proposals.
The ECS found that 62% of representatives interviewed thought they exerted strong influence
on management decisions in working regulation matters, 54% on work processes, 50% on human
resources planning and only 37% on structural change. There was wide variation between countries.
Only a very small number of complaints about the establishment or operation of I&C bodies have been
made to administrative or judicial authorities. In the very few cases where fines have been imposed, the
monetary value appears to be low.

Relationship with other forms of employee voice
As well as being the primary vehicle for employees’ statutory I&C rights in a number of
countries, trade unions also tend in practice to be strongly influential in other countries within the works
councils or similar bodies that are the designated I&C bodies.
The formal separation between union-based collective bargaining and I&C can be blurred in
practice and there is scope in a number of countries for I&C bodies to become involved in bargaining
issues.
Direct consultation with employees is allowed in some countries either as a fall-back if no union
or I&C body exists or as an alternative means of satisfying the requirements for I&C. With some
exceptions, direct management communication with employees is seen as complementing collective
consultation.

Views of the social partners
Social partner support for national I&C frameworks is widespread but not universal. In some countries,
there is a reported lack of interest among employers or unions in implementing I&C procedures.

Policy pointers
The patchy evidence available makes it difficult to provide a measured assessment of I&C
practice across Europe. One general conclusion is the need for more comprehensive research to
generate a wider picture of the role and significance of I&C among EU/European Economic Area
Member States.
The directive’s flexibilities are widely reflected in national I&C legislation – through making I&C
procedures dependent on employee initiative and enabling agreement-based variation. Coupled with a
lack of promotion of I&C by social partners in some countries, this appears to have limited the
directive’s impact in driving the diffusion of I&C arrangements and setting clear standards for I&C
practice.
This outcome underlines the call by the Parliament’s resolution for the social partners to take
‘proactive, positive steps’ to influence national-level implementation, for example by disseminating
good practice.

Within the European Union, the tripartite social dialogue is legally regulated by several
acts. The most important are: the European Social Charter of the Council of Europe that States
Parties undertake to promote parity consultation between workers and employers, the Single
European Act under which the Commission received authority to take care of the development
of social dialogue between the European social partners at the level of European Union, which
could lead to the conclusion of the European Collective Agreement, the Community Charter of
the fundamental rights of workers aimed at encouraging the dialogue between the social
partners. Integral part of the legal framework of social dialogue and Directive 2002/14/EC of

the European Parliament and Council of the European Union, whose main goal is the promotion
of social dialogue, information or consultation of the social partners on issues of economic,
financial and organizational nature of enterprises (Annex 1 - Directive 2002/14/EC).
In the European Union, the procedures for establishing I&C bodies vary considerably
between countries. In some countries, I&C bodies are mandatory, in that employers above the
relevant employment threshold are (at least technically) obliged by law to establish them.
Elsewhere, employees or trade unions need to take steps to trigger the establishment of I&C
bodies. Brief details are provided in Table 1.

Table 1 - National I&C bodies and procedures for establishing them
Employee bodies/
COUNTRY

representatives with I&C

Procedures for establishing I&C bodies

rights
Austria

Works councils technically mandatory but
Works councils

in practice left to initiative of employees.
Mandatory in that employers are legally

Belgium

Works councils

required to hold social elections for works
councils but may halt proceedings if no
candidates.
10% of employees, trade unions or

Bulgaria

Elected representatives or

employers can initiate general assembly

trade unions

of employees to elect representatives or
delegate I&C role to trade unions.

Cyprus

Employee (in practice TU)
representatives

I&C mandatory but up to trade unions to
take forward practical implementation.

Czech

Trade unions or, where no

Trade union representation may be

Republic

unions present, employee

established by employees. Employee

councils

councils may be triggered by at least one
third of employees.
I&C mandatory but no particular body
specified. Law not applicable where

Denmark

(Union-based)
cooperation committees

collective agreement requires equivalent
level of I&C. Under collective agreements,
cooperation committees may be initiated
by

management

or

majority

of

employees, but mostly established by
agreement.
I&C mandatory but I&C bodies not.
Estonia

Employee trustees

Election of employee trustees can be
initiated by trade unions, the majority of
union members or at least 10% of
employees.

France

Works councils

Works councils mandatory.

Germany

Works councils

Works

councils

not

mandatory.

Employees or trade unions have right to
initiate.
Greece

Trade unions or, where no

Dependent on employee initiative.

union is present, works
councils
Creation of works councils obligatory where

Hungary
Works councils

requested by trade unions or employees.

Ireland

Agreed, company- specific
I&C arrangements or

10%

statutory I&C forums

procedures.

Representative trade
Italy

Dependent on voluntary employer action or

union bodies at the

of employees triggering

statutory

Workplace trade union bodies mandatory
for

employers

applying

collective

workplace. Separate I&C

agreements. Establishment of I&C bodies

bodies possible

obligatory if requested by workplace
trade union bodies but very uncommon.
I&C mandatory. Where trade union or

Lithuania

Trade unions or works

works council representatives do not

councils

exist, law requires employers to inform
employees directly.
Staff

Luxembourg

Staff delegations or joint
committees

delegations/joint

committees

mandatory above relevant employment
thresholds

(15/150

respectively).

Employer’s responsibility to hold social
elections.
I&C
Malta

Trade union/employee
representatives

mandatory

for

all

relevant

undertakings. Employees not required to
trigger

the

introduction

of

I&C

procedures.
Netherlands

Works councils

Works

councils

mandatory.

Employees/trade unions can go to court
to oblige employers to comply.
I&C mandatory. Employees’ rights to I&C
Norway

Trade union or other

guaranteed by law but in practice most

elected representatives

I&C arrangements regulated by collective

agreements.
Poland

Works councils

Establishment

of

works

councils

obligatory where requested by 10% of
employees.
Portugal

Workers’ commissions

Dependent on initiative of 100 workers or
at least 20% of the workforce.

Trade union
Romania

I&C mandatory by law.

representatives or, where
no union is present,
elected employee
representatives

Slovakia

Trade unions or works
councils

Trade unions/works councils obligatory
where requested by employees.
Establishment of employee councils not a

Slovenia

Employee councils

duty

on

employers.

Depends

on

employee initiative – usually from trade
unions.
Spain

Workers’ committees

Workers’ committees/delegates may by

(workers’ delegates in

law be established by employees or

undertakings with <50

representative trade unions.

employees)
Sweden

Trade union representatives

I&C mandatory but specific I&C bodies are
not. I&C practice and procedures generally
regulated by collective agreements.

UK

Agreed, company-specific
I&C arrangements or
statutory I&C

Dependent on voluntary employer action or
10%

of employees triggering

statutory

representatives

procedures.

2. The place of the process of I&C in the Macedonian legislation

With the Labour Relations Law the labor relations between workers and employers are
established by signing an employment contract. Matters of employment and other labor issues are also
regulated by other laws and collective agreements.
Apart from the Constitution of the Republic of Macedonia, the foundation and framework for
the regulation of relations in this law are also several conventions of the International Labour
Organization, as well as primary and secondary legislation of the European Union in the field of labor.
Much of the norms contained in the ILO Conventions and Recommendations and the separate Directives
of the European Union have been incorporated into the law, to ensure proper compliance of the Law
with primary and secondary EU labor legislation. But separate Directives have not been fully transposed,
and in the meantime new Directives were adopted, and harmonization process, the course and
dynamics is conditional on the content or the obligations and other conditions resulting from the
separate Directives.
The process of joining the European Union requires the country to fulfill a complex set of
obligations, including the harmonization of legislation in the social field.
In 2010, as part of the process of harmonization of labor legislation with the EU legislation, the
Parliament of the Republic of Macedonia adopted amendments to the Labour Law (Official Gazette of
the Republic of Macedonia b.124/10) where, among other things, partially transposing the provisions of
Directive 2001/14/EC.

The changes were as follows:

"Informing and consulting employees
Article 94-a

(1) Informing workers means data transmission by the employer to the workers'
representatives in order to enable them to acquaint themselves with the subject matter and to
examine it.
(2) Consultation means the exchange of views and establishment of dialogue between the
representatives of the employees and the employer.

(3) The obligation to inform and consult concerning trading company, public company or other
legal entity employing more than 50 workers and establishments employing more than 20 workers.

(4) Information and consultation includes information on nearby and likely trends of the
activities of the company, public company or other legal entity or institution and their economic
condition, situation, structure and probable course of employment in the company, public company and
other legal entity or establishment and on any anticipatory measures envisaged, in particular where
there is a threat to employment, decisions likely to lead to substantial changes in work organization or in
contractual relations.

(5) Information shall be given at such time, in such fashion and with such content as are
appropriate to enable, in particular, employees' representatives to conduct an adequate study and,
where necessary, prepare for consultation.

(6) Consultation shall take place:



while ensuring that the timing, method and content thereof are appropriate;



at the relevant level of management and representation, depending on the subject under
discussion;



on the basis of information supplied by the employer and of the opinion which the
employees' representatives are entitled to formulate;



in such a way as to enable employees' representatives to meet the employer and obtain
a response, and the reasons for that response, to any opinion they might formulate;



with a view to reaching an agreement on decisions within the scope of the employer's
powers.

(7) The provisions of Article 94 of this Law shall not apply to personnel of ships that sail the high
seas.

Information and consultation in collective dismissals for business reasons
Article 95

(1) If an employer intends to make a decision on termination of employment of a larger number
of workers for business reasons, i.e. at least 20 workers for a period of 90 days at each termination of
employment, regardless of the total number of workers with the employer, it is considered a collective
dismissal for business reasons.

(2) Where an employer intends to carry out collective dismissals, it is obliged to launch a process
of consultation with workers' representatives, at least one month before the start of collective dismissal
and to provide them with all relevant information before the start of the consultation, in order to achieve
agreement.

(3) Consultations in paragraph (2) of this Article cover the least ways and means of avoiding
collective dismissals, reducing the number of laid-off workers or to mitigate the consequences by
recourse to accompanying social measures to help laid-off workers re- employ or train.
(4) To enable workers' representatives to prepare constructive proposals, the employers shall
provide all relevant information during the consultation time as follows:
1) the reasons for the planned layoffs;
2) the number and categories of workers who are laid off;
3) the total number and categories of workers who are employed and
4) the period of planned layoffs should occur.
(5) Information and consultation obligations apply regardless of whether the decision on
collective dismissals shall be adopted by the employer or the person performing the control of the
employer. In considering alleged breaches of the obligations of informing, consulting and reporting will
not be considered any justification of the employer which is based on the fact that the company, a public
company or other legal entity that made the decision for collective dismissals are not providing the
requested information to employer.
(6) The employer is obligated upon completion of the consultations referred to in paragraph (2)
of this Article to give written notice to the service responsible for employment mediation for employment
assistance and mediation services, in accordance with the law. This notice shall contain all relevant
information concerning the projected collective dismissals and consultations with workers'
representatives provided for in paragraph (3) of this Article, in particular the reasons for the layoffs, the
number of workers who are laid off, the total number of employees with the employer and period that
layoffs should occur.
(7) Employers shall provide to the workers 'representatives a copy of the notice submitted to the
department responsible for employment mediation, after which the workers' representatives may submit
their proposals to the department responsible for employment mediation.

(8) The employer is obliged to submit the notification of planned collective dismissal to the
competent employment mediation service no later than 30 days prior to the decision on the termination
of employment of the workers.
(9) If the period referred to in paragraph (7) of this article is shorter than 60 days, employment
mediation service may request an extension of time until 60 days after the notification, if the problems
arising from the planned collective dismissals cannot be solved in within the initial period.
10) The provisions of this Article shall not apply to collective dismissals arising from the
termination of the institution's activities because of the court decision, the fixed-term employment
contracts and in the public administration bodies. "

In the General Collective Agreement for the private sector in the field of economy (Official
Gazette of the Republic of Macedonia 124/10) pertaining to all employers, the section regarding
information and consultation is in Article 52 and 52a as follows:

“XI. INFORMATON OF WORKERS
Article 51
Once a year, or when needed, the employer is obliged to inform the workers on the issues
important for their financial and social situation.
The information is made in an appropriate way for the information to be transmitted, and can
refer to all workers or to a group of workers.
The information can be in written or verbal, through authorized representative.

Article 52a
Consultation means the exchange of views and establishment of dialogue between the
representatives of the trade union or employees and the employer whenever necessary in cases
determined by law, and in particular on the economic situation, decisions that can lead to substantial

changes in work organization or in contractual obligations in case of transfer of a company or parts of
the company, and where the employer intends to carry out collective dismissals.”

In the Branch Collective Agreement pertaining to employees in the agriculture and foodstuff
industry, the section regarding information and consultation is in Article 112, as follows:
“XI. NOTIFICATION OF EMPLOYEES
(Communication between the employer and the Trade Union)
Article 133
Employers ensure compulsory regular and timely notification of the employees on the business and
development solutions resulting from the influence of the economic and social status of employees, and
particularly for:
-

annual and several-year development plans;

-

organizational changes;

-

decision regulating the rights resulting from employees’ employment;

-

annual business results;

-

other important business and development solutions;

-

other issues of mutual interest.

Notification is done in writing, and for certain matters orally as well, and it may be done through
newspapers, bulletin, at meetings or in other way determined but the employer of by employer-level
collective agreement."

3. Behavior and stereotypes in the process of information and
consultation in agriculture

Although the principle of informing and consulting as a European achievement contributed into
the awareness of all the factors in the state, that it should become an obligation of the employers and
the union, however the agricultural complex still encounters problems in practice.
Although it is stated in the General Collective Agreement for the private sector in the field of
economy that there should be an authorized representative for information and consultation, unlike in
the EU cointries, in Macedonia it is not specified and is not applied in practice.
Namely, the issue of information and consultation is relevant and applicable in the larger
agricultural companies in Macedonia that employ more than 50 employees, where the employer is
legally obliged to inform employees about the issues in the company. Medium and small enterprises
encounter difficulties because the employers are not legally obliged to inform and consult. Workers are
usually informed about the processes in the company when they have been completed, with no option
for consultation or inclusion. They are silent observers of the situation in their companies. These
conditions are primarily due because of the weak union membership activity in small and medium
enterprises that employ fewer workers on a permanent basis, because they have a large number of
seasonal workers. Due to the weak protected seasonal workers in the labor laws, the union has very
little legal possibilities to organize this type of workers, and also because of the fact that employers do
not want to create conditions for their better protection. Namely, despite union demands employers to
inform and consult trade unions on the number and period of employment of seasonal workers,
employers avoid this cost, because in accordance with the legal provisions of the Labour Law they are
not directly binded.
Agro Sindikat is interested to help improve the working situation of seasonal workers in R.
Macedonia and has already started activities by giving suggestions to the parliamentary committees and
to the Ministry of Labour and Social Policy to amend Labor Code section on seasonal workers to improve
their position and compulsory trade union information and consultation of their employment.

And not only seasonal workers, generally in Macedonia all employees in small and medium
enterprises, and sometimes those employed in larger companies are often surprised by the decisions of
employers that have a negative impact upon them. A company suddenly shuts down, announcing mass
layoffs, introduces short work or revocation of certain social achievements upon which employees or
the union have not been consulted or informed.
All information the employer collects and processes are aligned with such interest in order for
him to decide where, how and what will be produced in the enterprise, how to organize the work, that
he alone decides what information and data will be collected, stored, processed and forwarded. One of
the most important information for workers in the enterprise is the situation with the profit. The actual
picture in Macedonia is that employers usually do not submit accounts for their own profit or if they do,
it is performed superficially, not showing the true picture. Due to lack of information and consultation
representative, the employer is trying to isolate the active trade unionists. If it is necessary to undertake
massive layoffs to close parts of the company or to conduct massive rationalization measures, then
according to entrepreneurial logic employer match its employees to be informed about the situation
later, to avoid "riots", to prevent premature departure of the professional force and not to endanger
good name of the enterprise.

4. Conclusions and recommendations
In R. Macedonia there is a law for European works council for multinational companies. It is a
law to establish a procedure for information and consultation within the companies and groups,
establishing a legal framework to regulate the provision and promotion of the right of employees to
information and consultation on transnational issues in the companies and their groups working on the
level of EU, through the establishment of European works council by implementing Directive 94/45/EC
or agreement to establish procedures for informing and consulting (Directive 2002/14/EC).
Transnational issues are issues concerning the interests of employees and related conditions
with the ongoing operations of these companies and development plans and prospects, financial
condition, status issues, needs and perspectives of the needs of the workforce etc. The aim is to
promote social dialogue between the social partners.

The law specifically governs the conditions and manner of information and consultation in
multinational companies.
But while this law is passed, it takes effect when Macedonia will become part of the European
Union. Only one company in Macedonia has applied this law.
Trade unions can not afford a vacuum to be created in the development of labor relations while
Macedonia becomes part of the European family, but through its own mechanisms needs to implement
the system for informing and consulting in the companies, trying to properly implement Directive
2002/14/EC in the collective agreements at Branch and at the level of employer. For this purpose, the
Council of the Agro Sindikat, on its meeting held on 21.12.2012 adopted a Decision that every trade
union should elect a representative for information and consultation inside their union structures. At
the level of the bipartite social dialogue regarding the branch collective agreements in the sectors
covered by Agro Sindikat, the question of the election of representative for information and
consultation representative was also raised. The elected representative should be protected in a similar
way as other elected union representatives, to have immunity to have the right to be informed and
consulted by the employer for all processes in the company that affect its employees, regardless of the
number of employees in the enterprise. The process of choosing representatives has started. In some
collective agreements at level of employer, this issue is inserted as a new Article s follows:

"Article X
The employer is obliged under Article 94-a of the Labor Law to consult and inform the union on
all matters relating to social economic and financial status of employees in the company in particular:
- Any measures envisaged concerning significant changes in the operations of the company after the
threat of employment or termination of employment;
- Before making decisions on substantive changes it intends to implement the employer must be
submitted in writing to the union to be able to timely prepare for consultation.
Consultation and reporting will be conducted in a manner that will allow the union at any time to meet
the employer and obtain a response for each question that you ask.

The level of employer union elected representative who participates in all matters in the interest of the
company.
Representative for information and consultation enjoys immunity as well as union representatives and
representatives for Safety and Health at Work. "

If the employees are better informed about the developments and the situation in the
enterprise, the greater their interest in the company, because they feel more responsible for the
development of the enterprise and work more efficiently.

Annex 1.
Directive 2002/14/ЕC

Article 1
Object and principles
1. The purpose of this Directive is to establish a general framework setting out minimum
requirements for the right to information and consultation of employees in undertakings or
establishments within the Community.
2. The practical arrangements for information and consultation shall be defined and
implemented in accordance with national law and industrial relations practices in individual
Member States in such a way as to ensure their effectiveness.

3. When defining or implementing practical arrangements for information and
consultation, the employer and the employees' representatives shall work in a spirit of
cooperation and with due regard for their reciprocal rights and obligations, taking into account
the interests both of the undertaking or establishment and of the employees.
Article 2
Definitions
For the purposes of this Directive:
(a) "undertaking" means a public or private undertaking carrying out an economic
activity, whether or not operating for gain, which is located within the territory of the Member
States;
(b) "establishment" means a unit of business defined in accordance with national law
and practice, and located within the territory of a Member State, where an economic activity is
carried out on an ongoing basis with human and material resources;
(c) "employer" means the natural or legal person party to employment contracts or
employment relationships with employees, in accordance with national law and practice;
(d) "employee" means any person who, in the Member State concerned, is protected as
an employee under national employment law and in accordance with national practice;
(e) "employees' representatives" means the employees' representatives provided for
by national laws and/or practices;
(f) "information" means transmission by the employer to the employees'
representatives of data in order to enable them to acquaint themselves with the subject matter
and to examine it;

(g) "consultation" means the exchange of views and establishment of dialogue between
the employees' representatives and the employer.
Article 3
Scope
1. This Directive shall apply, according to the choice made by Member States, to:
(a) undertakings employing at least 50 employees in any one Member State, or
(b) establishments employing at least 20 employees in any one Member State.
Member States shall determine the method for calculating the thresholds of employees
employed.
2. In conformity with the principles and objectives of this Directive, Member States may
lay down particular provisions applicable to undertakings or establishments which pursue
directly and essentially political, professional organisational, religious, charitable, educational,
scientific or artistic aims, as well as aims involving information and the expression of opinions,
on condition that, at the date of entry into force of this Directive, provisions of that nature
already exist in national legislation.
3. Member States may derogate from this Directive through particular provisions
applicable to the crews of vessels plying the high seas.
Article 4
Practical arrangements for information and consultation
1. In accordance with the principles set out in Article 1 and without prejudice to any
provisions and/or practices in force more favourable to employees, the Member States shall

determine the practical arrangements for exercising the right to information and consultation
at the appropriate level in accordance with this Article.
2. Information and consultation shall cover:
(a) information on the recent and probable development of the undertaking's or the
establishment's activities and economic situation;
(b) information and consultation on the situation, structure and probable development
of employment within the undertaking or establishment and on any anticipatory measures
envisaged, in particular where there is a threat to employment;
(c) information and consultation on decisions likely to lead to substantial changes in
work organisation or in contractual relations, including those covered by the Community
provisions referred to in Article 9(1).
3. Information shall be given at such time, in such fashion and with such content as are
appropriate to enable, in particular, employees' representatives to conduct an adequate study
and, where necessary, prepare for consultation.
4. Consultation shall take place:
(a) while ensuring that the timing, method and content thereof are appropriate;
(b) at the relevant level of management and representation, depending on the subject
under discussion;
(c) on the basis of information supplied by the employer in accordance with Article 2(f)
and of the opinion which the employees' representatives are entitled to formulate;
(d) in such a way as to enable employees' representatives to meet the employer and
obtain a response, and the reasons for that response, to any opinion they might formulate;

(e) with a view to reaching an agreement on decisions within the scope of the
employer's powers referred to in paragraph 2(c).
Article 5
Information and consultation deriving from an agreement
Member States may entrust management and labour at the appropriate level, including
at undertaking or establishment level, with defining freely and at any time through negotiated
agreement the practical arrangements for informing and consulting employees. These
agreements, and agreements existing on the date laid down in Article 11, as well as any
subsequent renewals of such agreements, may establish, while respecting the principles set out
in Article 1 and subject to conditions and limitations laid down by the Member States,
provisions which are different from those referred to in Article 4.
Article 6
Confidential information
1. Member States shall provide that, within the conditions and limits laid down by
national legislation, the employees' representatives, and any experts who assist them, are not
authorised to reveal to employees or to third parties, any information which, in the legitimate
interest of the undertaking or establishment, has expressly been provided to them in
confidence. This obligation shall continue to apply, wherever the said representatives or
experts are, even after expiry of their terms of office. However, a Member State may authorise
the employees' representatives and anyone assisting them to pass on confidential information
to employees and to third parties bound by an obligation of confidentiality.
2. Member States shall provide, in specific cases and within the conditions and limits
laid down by national legislation, that the employer is not obliged to communicate information
or undertake consultation when the nature of that information or consultation is such that,

according to objective criteria, it would seriously harm the functioning of the undertaking or
establishment or would be prejudicial to it.
3. Without prejudice to existing national procedures, Member States shall provide for
administrative or judicial review procedures for the case where the employer requires
confidentiality or does not provide the information in accordance with paragraphs 1 and 2.
They may also provide for procedures intended to safeguard the confidentiality of the
information in question.
Article 7
Protection of employees' representatives
Member States shall ensure that employees' representatives, when carrying out their
functions, enjoy adequate protection and guarantees to enable them to perform properly the
duties which have been assigned to them.
Article 8
Protection of rights
1. Member States shall provide for appropriate measures in the event of noncompliance with this Directive by the employer or the employees' representatives. In particular,
they shall ensure that adequate administrative or judicial procedures are available to enable
the obligations deriving from this Directive to be enforced.
2. Member States shall provide for adequate sanctions to be applicable in the event of
infringement of this Directive by the employer or the employees' representatives. These
sanctions must be effective, proportionate and dissuasive.
Article 9
Link between this Directive and other Community and national provisions

1. This Directive shall be without prejudice to the specific information and consultation
procedures set out in Article 2 of Directive 98/59/EC and Article 7 of Directive 2001/23/EC.
2. This Directive shall be without prejudice to provisions adopted in accordance with
Directives 94/45/EC and 97/74/EC.
3. This Directive shall be without prejudice to other rights to information, consultation
and participation under national law.
4. Implementation of this Directive shall not be sufficient grounds for any regression in
relation to the situation which already prevails in each Member State and in relation to the
general level of protection of workers in the areas to which it applies.
Article 10
Transitional provisions
Notwithstanding Article 3, a Member State in which there is, at the date of entry into
force of this Directive, no general, permanent and statutory system of information and
consultation of employees, nor a general, permanent and statutory system of employee
representation at the workplace allowing employees to be represented for that purpose, may
limit the application of the national provisions implementing this Directive to:
(a) undertakings employing at least 150 employees or establishments employing at least
100 employees until 23 March 2007, and
(b) undertakings employing at least 100 employees or establishments employing at least
50 employees during the year following the date in point (a).
Article 11
Transposition

1. Member States shall adopt the laws, regulations and administrative provisions
necessary to comply with this Directive not later than 23 March 2005 or shall ensure that
management and labour introduce by that date the required provisions by way of agreement,
the Member States being obliged to take all necessary steps enabling them to guarantee the
results imposed by this Directive at all times. They shall forthwith inform the Commission
thereof.
2. Where Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this
Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official
publication. The methods of making such reference shall be laid down by the Member States.
Article 12
Review by the Commission
Not later than 23 March 2007, the Commission shall, in consultation with the Member
States and the social partners at Community level, review the application of this Directive with
a view to proposing any necessary amendments.
Article 13
Entry into force
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of
the European Communities.
Article 14
Addresses
This Directive is addressed to the Member States.

