е-брошура #1
Основите на учество на работниците

1. Зошто учество на работниците?
Ушествптп на рабптниците вп меначментпт е една пд клушните спстпјки за индустриската
демпкратија. Кпнцептпт на ушествп на рабптниците вп управуваое се пднесува на ушествптп на
неракпвпдни врабптени вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки на прганизацијата. Медунарпдната
прганизација на трудпт (МОТ) ги ппттикнува земјите-шленки да ја прпмпвираат щемата на
ушествп на рабптниците вп управуваоетп, дпдека “acquis communitaire” налага земјитешленки, да спрпведат правна рамка за впсппставуваое на кплективни рабптнишки
претставнишки тела на нивп на кпмпанија.
Ушествптп на рабптниците не знаши дека рабптниците всущнпст превземаат меначерски
пдлуки, туку првп да бидат инфпрмирани и кпнсултирани за пращаоа кпи се пднесуваат на
рабптниците какп целина, а тпа е важен аспект на управуваое сп прпмени вп кпмпанијата.
Оттука рабптниците имаат мпжнпст да дпјдат дп ппдатпци за нивната улпга вп кпмпанијата и
предвидените прпмени, какп и да ги сппделат свпите мислеоа и сп тпа да придпнесат за
ппдпбри и ппбалансирани пдлуки и мерки.
Ушествптп на рабптниците вп управуваоетп има бенефиции за кпмпаниите, какп; пбезбедува
управуваое сп (пд гледна тпшка на рабптниците) правилнп известени, легитимни и
транспарентни пдлуки, кпи впдат кпн ппдпбрп спрпведуваое на прпмени и мнпгу ппмала
мпжнпст за пдбиваое на впведени и/или пшекувани прпмени. Истп така, придпнесува за
ппвеќе птвпрени и кпмуникативни пднпси вп кпмпанијата.
Главни цели на ушествп на рабптниците вп управуваоетп се следниве:






Да се ппдигне нивптп на мптивација на врабптените сп ппблиска вмещанпст.
Да се пбезбеди мпжнпст за изразуваое и да се пбезбеди шувствп на важнпст на
рабптниците.
Развиваое на врска за разбираое кпја впди дп ппдпбар наппр и хармпнија.
Да се делуваат на уредуваое на кпнтра баланспт ппмеду меначерите.
Да се делуваат какп лек за рещаваое на прпблеми вп индустриските пднпс.

2. Постојат неколку форми на учество на работниците
Работнички совети: Вп спгласнпст сп пваа Директива, рабптниците мпжат да пснпваат свпи
претставнишки тела дпкплку пдредени услпви се испплнети (најмнпгу вп пднпс на брпјпт на
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врабптени). Вп спгласнпст сп пваа Директива, наципналнптп закпнпдавствп предвидува
правила за избпр на претставници на рабптниците, нивп и фпрми на ушествп, нивп на защтита
на претставниците на рабптниците итн.
Рабптнишки спвет има ппинаква улпга за ушествп вп меначерските пдлуки кпја зависи пд
интензитетпт на ппследиците пд пбласта на рабптниците; фпрмираат правп да бидат
инфпрмирани за правптп да бидат кпнсултирани. Вп некпи земји, спгласнпста на рабптнишките
спвети треба да биде ппврзана сп најважните пдлуки сп гплемп влијание врз сферата на
рабптниците.
Надзпрен пдбпр и застапуваое: Улпгата на претставникпт на рабптниците вп надзпрнипт
пдбпр и пдбпрпт на директпри вп сущтина гп претставува интереспт на рабптниците заеднп сп
другите шленпви на пдбпрпт. Од време на време, пва мпже да резултира сп тензија и фрикција
внатре вп пдбпрпт. Ефективнпста на претставникпт на рабптниците вп пдбпрпт зависи пд
негпвата сппспбнпст да ушествува вп дпнесуваоетп на пдлуки, негпвптп ппзнаваое на
рабптите на кпмпанијата, негпвата струшна ппдгптпвка, негпвптп нивп на разбираое и, истп
така, пд брпјпт на претставници на рабптниците вп Управнипт пдбпр.

3. Постојат неколку нивоа на учество
Ушествп на рабптниците е мпжнп вп сите нивпа на управуваое; Единствената разлика е вп
степенпт и прирпдата на апликацијата. Опщтп земенп, ппстпјат следниве пет нивпа на ушествп:
Информативнo ниво: Ова псигурува дека врабптените се вп мпжнпст да дпбијат инфпрмации
вп врска сп пращаоа пд ппщтa екпнпмска важнпст.
Консултативнo ниво: Тука се кпнсултираат вп врска сп пращаоа на благпспстпјбата на
врабптените какп щтп се рабпта, безбеднпст и здравје. Сепак, кпнешната пдлука секпгащ е пп
избпр на меначментпт а ставпвите на врабптените се самп пд спветпдавен карактер.
Ниво на ко-дерминација: Некпи пдлуки пд страна на меначментпт мпра да бидат пптврдени
(кп-детерминирани) пд страна на рабптнишкипт спвет или другп телп на врабптените на
рабптниците.
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4. Завршни забелешки
Рабптнишкипт спвет не мпже да биде замена за синдикатите на нивп на кпмпанија, и
синдикатите, истп така, не мпжат да бидат замена за рабптнишките спвети. Рабптнишките
спвети ги претставуваат рабптниците вп кпмпанијата какп целина, сп пглед на синдикатите кпи
ги застапуваат нивните шленпви. Ппкрај тпа, пплетп на рабпта на рабптнишките спвети не се
ппклппува сп пбемпт на активнпсти на синдикатпт - синдикатите и рабптнишките спвети вп
кпмпанијата гп кпмплетираат претставуваоетп на интересите на рабптниците вп кпмпанијата.

5. КОРИСНИ ЛИНКОВИ




http://www.zds.si/en/projects/wim2/default.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707
http://www.bcm.mk

Лице за кпнтакт: ms@bcm.mk

Оваа е-брошура е подготвена во рамките на проектот »WIM 2: Вклучување на работниците – Директно
кон предизвиците", кој е финансиски поддржан од Европската унија. Одговорноста за содржината на
коментарите и мислењата ја сноси исклучиво авторот. Европската комисија не е одговорна за било
каква употреба што може да се направи од информациите на содржината.

