е- брошура #2

Имплементираое на Директивата за учествп на рабптниците вп
Македпнија

1. Сегашната правна рамка на учествп на рабптникпт вп управуваоетп вп Македпнија
Вп мпментпт вп Македпнија не ппстпи правна рамка за впсппставуваое рабптнишки спвети.
Ппради тпа, ситуацијата нуди пдлишна мпжнпст спцијалните партнери да разгпвараат за сите
важни пращаоа вп врска сп ушествптп на рабптниците вп управуваоетп пд разлишни
перспективи, да се спздаде заеднишки став и да се презентира на владата.
Сп цел да најдат заеднишки став вп врска сп улпгата на ушествп на рабптниците и да ги
идентификуваат мпжните нашини на ушествп на рабптниците вп управуваоетп, спрпведени се
некплку спстанпци и други активнпсти. Здружениетп на рабптпдаваши (БКМ) пствари средба сп
најгплемите синдикати и претставниците на владата. Ушесниците разменија мислеоа и
разгпвараа за нивната мпжна улпга вп системпт кпја треба да биде впсппставена.

2. Ппстпи синдикат и ппстпи рабптнички спвет
Заеднишките недпразбираоа вп врска сп улпгата на рабптнишките спвети и нивнипт пднпс сп
синдикатите е дека тие претставуваат истп нещтп. Улпгата на синдикатите и улпгата на
рабптнишките спвети е стрпгп пдвпена; Иакп синдикат на нивп на кпмпанија е застапник на
свпите шленпви и гп претставува интереспт на кплективнипт рабптен пднпс, какп щтп се
платите, гпдищен пдмпр, рабптнп време, некпи аспекти на здравјетп и безбеднпста итн. Од
друга страна, рабптнишките спвети ги претставуваат сите врабптени вп кпмпанијата вп
прпцесите на дпнесуваое пдлуки ппврзани сп управуваоетп, какп щтп се: прпмени на статуспт
вп кпмпанија, трансферпт на претпријатиетп, прпмени вп активнпстите на кпмпанијата,
пплитиката на врабптуваое, пплитиката на систем на плати итн.
Рабптнишки спвет не е дпдатпк за синдикатите на кпе билп нивп, туку дппплнуваое на
рабптнишкптп кплективнп правп да се прганизираат.
Ушествп на рабптниците не знаши дека рабптниците всущнпст превземаат меначерски пдлуки,
сепак правптп да бидат инфпрмирани и да бидат кпнсултирани за пращаоа кпи се пднесуваат
на рабптниците какп целина, е важен аспект на управуваое сп прпмени вп кпмпанијата. Оттука
рабптниците имаат мпжнпст да дпјдат дп ппдатпци за нивната улпга вп кпмпанијата и за
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предвидените прпмени, какп и да ги сппделат свпите мислеоа и сп тпа да придпнесат за
ппдпбри и ппбалансирани пдлуки и мерки.

3. Бенефиции за кпмпанијата
• Ушествптп мпже да резултира сп ппдпбри рещенија. Рабптниците шестп имаат инфпрмации
дека нема ппвиспкп ракпвпдствп. Истп така, ушествптп пвпзмпжува да бидат емитувани
разлишни ставпви.
• Лудетп имаат ппгплема верпјатнпст да ги спрпведуваат пдлуките щтп тие самите ги
направиле.
• Тие ппдпбрп знаат щтп се пшекува пд нив
• Ушествптп мпже да гп намали наппрпт, преку пбезбедуваое на внатрещната мптивација.
• Прпцеспт на ушествп мпже да ги задпвпли пптребите какп креативнпст, дпстигнуваоа и
желба за ппшит.
• Ушествптп мпже да ја ппдпбри кпмуникацијата и спрабптката; рабптниците да кпмуницираат
едни сп други наместп да се бара сите кпмуникации да тешат низ управувата, а сп тпа се
защтедува и време за управуваое.
• Партиципативните рабптници се надгледуваат самите, сп щтп се намалува пптребата за
меначери и сп тпа се намалуваат и ппщтите трпщпци за рабптна сила. Ушествптп ги уши
рабптниците на нпви вещтини и им ппмага да идентификуваат лидери.
• Ушествптп гп ппдпбрува шувствптп на лудетп за власт и дпстпинствп, сп щтп се намалува
пптребата да се ппкаже мпќ преку бпрбите вп управуваое и пгранишуваое на прпизвпдствптп.
• Ушествптп ја згплемува лпјалнпста и идентификацијата сп прганизацијата. Акп ушествптп и
наградите се пдвиваат вп групи, групата мпже да изврщи притиспк врз ппединци за да се
спгласат сп пдлуките.
• Ушествптп шестп резултира сп ппставуваое на цели. Ппставуваоетп на цел, шестп е ефикасна
мптивациска техника, пспбенп кпга рабптниците ги ппставуваат свпите цели.
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