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Согласно член 36 од Статутот на Синдикат на Одбраната и Безбедноста, Конгресот на СОБ 
на ден 01.07.2011  донесе, 

 
 

С Т А Т У Т 
на Синдикат на Одбраната и Безбедноста  

 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
 

Член 1 
Синдикат на Одбраната и Безбедноста (во понатамошниот текст - СОБ) е самостојна 

синдикална организација, која се залага за остварување на посебни и колективни интереси, 
унапредување и заштита на економските и социјалните права во врска со работниот однос, како и 
на културните и другите интереси на своето членство. 

Работниците доброволно се зачленуваат во СОБ. 
СОБ е независен во застапување на интересите во членството во однос на државните органи, 

раководните органи во Министерството за одбрана и АРМ.  
СОБ дејствува на територијата на Република Македонија. 
СОБ има својство на правно лице со сопствена жиро сметка и учествува во платниот промет 

согласно законските прописи. 
 

Член 2 
СОБ доброволно се здружува заради изразување и остварување на заеднички цели и 

интереси со другите синдикати. 
 

Член 3 
Својата функција СОБ ја остварува во согласност со задачите утврдени со овој Статут, 

Колективниот договор со работодавецот, Меѓународни конвенции на европските и светските 
асоцијации и здруженија на соодветни синдикати и асоцијации. 

 
Член 4 

СОБ во остварување на своите цели и задачи ги користи сите средства и облици на 
синдикална борба во рамките на Уставот на РМ, позитивните законски прописи и овој Статут. 

 
Член 5 

Во СОБ синдикално се организираат работниците во Министерството за одбрана, Армијата 
на Република Македонија и други сродни органи и организации кои го прифаќаат овој Статут. 

 
 

2. НАЗИВ И СЕДИШТЕ 
 

Член 6 
Назив на синдикатот е „Синдикат на Одбраната и Безбедноста“. Седиште на Синдикатот е во 

Скопје , на улица „Орце Николов“ бр. 116  во зградата на МО. (Скратениот назив на синдикатот е 
СОБ). 

 
3. АМБЛЕМ, ЗНАМЕ И ПЕЧАТ 

 
Член 7 

СОБ има свој амблем, кој на симболичен начин го претставува карактерот на организацијата. 
Амблемот е штит со знамето на РМ. Штитот е со црвена боја, со жолти краци, од една страна 

оивичен со црна (затворен - непробоен), а од другата страна отворен  (за соработка и развој) а под 
него стои називот „Синдикат на Одбраната и Безбедноста“. 
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Член 8 
СОБ има свое знаме кое е со ширина 80см и должина 160см со жолта боја, во средина се 

наоѓа амблемот на синдикатот, а над него со црни букви е напишано „Синдикат на Одбраната и 
Безбедноста“. 

Член 9 
Печатот на СОБ е тркалезен и го содржи следниот назив „Синдикат на Одбраната и 

Безбедноста“. Во средината на печатот се наоѓа амблемот на СОБ. 
Печатот е со димензии согласно законските прописи во Република Македонија.  

 
Член 10 

Штембилот на СОБ ја има истата содржина како и печатот со место за впишување на 
евиденциони броеви и дата. Истиот е во правоаголна форма со димензиии согласно законските 
прописи во Република Македонија. 

 
4. НАЧЕЛА НА РАБОТА (ПРИНЦИПИ И ДЕЛУВАЊЕ) 

 
Член 11 

СОБ програмските определби ќе ги спроведува според начелата на самостојност, активност и 
независност, а особено на: 

- заштита на заедничките и посебните интереси на членовите; 
- взаемност и солидарност меѓу членовите; 
- единство во остварување на интересите на членовите на СОБ; 
- демократско донесување на одлуки на сите нивоа на организираност; 
- одговорност на членството, органите и организацијата за изградба и реализација на 

донесените ставови; 
- јавност на работата; 
- почитување на Уставот и законите; 
- почитување на прифатените меѓународни и други конвенции за вработените во одбраната и 

безбедноста; 
- права на членовите на СОБ за заштита на сопствените интереси. 

 
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Член 12 

СОБ во своето делување ќе се залага во доследност во остварувањето на следните цели и 
задачи : 

- учествува во договарање за утврдување на реална економска цена на работна сила и 
остварување на најниска плата во МО и АРМ и другите сродни институции; 

- заедно со надлежниот орган, го потпишува Колективниот договор на вработените во оваа 
дејност и го следи и помага спроведувањето на Колективниот договор; 

- учествува во изработка на предлог текстовите на законите и другите прописи со кои се 
определуваат економската и социјалната положба на членовите на СОБ; 

- подобрување на условите за работа, заштита при работа, работна средина, заштита на 
здравјето и животот на вработените во процесот на работа; 

- ги уредува и застапува правата од работен однос на своите членови; 
- за остварување на правата и барањата на членовите на Синдикатот, разговара, иницира, 

преговара и како последно средство на синдикална борба организира и води штрајк, 
согласно законските прописи; 

- информирање на членството за својата работа, како и пошироката јавност; 
- остварување на соработка со други синдикати и меѓународни синдикални организации; 
- вршење синдикално образование и развој на синдикални кадри; 
- давање правна заштита и правна помош на своите членови во остарување на правата од 

работен однос со учество во постапката за уредување на правата, обврските и 
одговорностите на правата што произлегуваат од работниот однос; 
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- формира солидарен фонд на ниво на СОБ за солидарност, хуманост и материјална помош 
на членовите; 

- учествува во остварување на други цели и активности во согласност со улогата, функцијата 
и делокругот на работа, утврдени со програмата за работа, кои се од заеднички интерес на 
членовите на СОБ. 

 
6. ЧЛЕНУВАЊЕ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОТ, ЧЛЕНСКА КНИШКА 

ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВО 
 

Член 13 
Членувањето во СОБ е доброволно. 
Членови можат да бидат сите вработени во МО, АРМ  и други органи и организации кои ќе 

го прифатат овој Статут и Програмата за делување. 
Вработените во одбраната и безбедноста врз основа на слободно изразена волја стануваат 

членови на СОБ, со потпишување на пристапница, со која се потврдува прифаќањето на Статутот 
на СОБ и неговите органи и тела. 

При зачленувањето се издава членска книшка со која се докажува членството. 
 

Член 14 
Права и обврски на членот на СОБ се да бара: 

- остварување на колективни договори со кои се обезбедува материјална и социјална 
сигурност, по основ на работа како и потполна заштита на работа. 

- бесплатна правна помош и застапување во остварување на заштитата на правата од работа и 
во врска со работа; 

- да користи средства од солидарниот фонд; 
- објективно, сестрано и навремено да биде информиран; 
- да го изнесува сопственото мислење и да учествува во изградувањето на политиката, 

програмите и ставовите на СОБ; 
- почитување и спроведување на одлуките на СОБ; 
- да биде биран и непосредно да учествува во алката за предлагање и избор на членовите на 

органите во РОО и СОБ; 
- да покрене иницијатива за утврдување на одговорност и изрекување на соодветни мерки на 

членови на СОБ и органите на сите нивоа доколку не ја спроведуваат или не се 
придржуваат на утврдената синдикална политика, усвоените ставови и одлуки и одредбите 
од овој Статут; 

- учество во штрајк согласно Законот за штрајк, Законот за одбрана, Законот за служба во 
АРМ, Колективниот договор, овој Статут и останатите законски прописи на Република 
Македонија; 

- синдикално образование и оспособување на членовите за работа и потребите на СОБ; 
- редовно и навремено да плаќа членарина; 
- набавка на производи и други потреби по повластени услови; 
- организира рекреативни и други одмори и екскурзии; 
- да го чува и издига угледот на СОБ; 
- да го почитува статутот на СОБ; 
- да работи на прибирање на нови членови; 
- да остварува и други права кои се утврдени со овој Статут, Колективен договор и 

документи во СОБ. 
 

Член 15 
Членот на синдикатот добива членска книшка. Со добивање на членската книшка членот се 

воведува во единствената евиденција на СОБ. 
Членската книшка е со димензии 8,5см х 5,5см., во која се внесени податоците за членот, 

бројот на членската книшка, место и година на издавање. 
Во горниот десен агол стои амблемот на СОБ . 
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Член 16 
Членството во СОБ престанува со: 

- пополнување на отстапница; 
- бришење од евиденција; 
- со исклучување од СОБ во посебна постапка; 

Со престанување на членството во СОБ се враќа членската книшка. 
Член на СОБ не може да побара истапување од членството на СОБ доколку: 

- Има обврски во вид на кредити или набавки на производи остварени со помош и 
документација на СОБ, до завршување на обврската. 

- Има користено поволности преку СОБ, со учество во активности (Синдикални спортски 
натпревари, семинари, новогодишни подароци, подароци за 8-ми Март и сл.), организирани 
од СОБ, во период до 24 месеци сметано од денот на завршување на активноста во која 
учествувал, а притоа трошоците за учество биле на товар на Синдикатот на Одбраната и 
Безбедноста. 

- Има користено средства од Солидарниот фонд, во период до 24 месеци од денот на уплата 
на финансиските средства.  
Должината на периодот во кој членот на СОБ не може да побара истапување од членство 

зависи од висината на трошоците кои СОБ ги има потрошено за членот кој учествувал во 
горенаведените активности, но не подолго од 24 месеци.  

 
Член 17 

Членот кој не плаќа членарина повеќе од 3 (три) месеци последователно, според  одредбите 
од овој статут, се брише од евиденцијата за членување во СОБ. 

Исклучок од ставот еден на овој член се членовите на СОБ кои користат подолготрајно 
боледување, учество во мисија или неплатено отсуство. 

Исклучувањето односно бришењето од евиденцијата го врши Извршниот одбор на СОБ 
поради непочитување на статутарните права и програмски обврски, и доколку неговото 
однесување му нанесува штета на СОБ и неговите членови. 

На одлуката за исклучување членот има право на жалба до Советот на СОБ во писмена 
форма, во рок од 8 дена, од денот на добивањето на одлуката. 

Членот кому му престанало членството поради бришење од евиденција, доколку изрази 
желба повторно да се зачлени, треба писмено да се обрати до  Извршниот Одбор, со молба за 
прием. 

 
7. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Член 18 

Основен облик на организирање на членството на СОБ е Синдикална организација (СО) , и 
Регионална Основна Организација (РОО), во кои на демократски основи се изразуваат интересите 
на членовите и се врши усогласување на нивните заеднички и единствени интереси. Синдикална 
организација и Регионалната Основна Организација се организационен дел на СОБ. 

 
Член 19 

Иницијатива за формирање на Синдикална организација покренува група работници, од 
најмалку 5 члена, органите на СОБ и Извршниот одбор на СОБ. 

Регионалната организација се формира од една или повеќе СО во зависност од бројот на 
членови, а по одлука на Советот на СОБ, 

 
Член 20 

Регионалната Основна Организација (РОО) има функција и задачи кои произлегуваат од 
овој Статут, Колективниот договор и други акти, а особено: 

- ја следи материјалната и социјалната положба на своето членство, покренува иницијатива и 
барања и предлага решенија за подобрување на истата; 
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- учествува во расправата во постапката за донесување на колективните договори и се 
ангажира за нивно спроведување; 

- учествува во расправата што ја организира Синдикатот за одредени закони и други прописи 
со кои се регулира економската и социјалната положба на членството; 

- ги штити правата од работен однос, социјалните права и ги застапува членовите во 
организацијата, односно установата и надвор од неа; 

- се ангажира за создавање и подобрување на условите за работа и заштита при работа; 
- се грижи за правовремено и вистинито информирање на членството; 
- предлага членови во органите на СОБ; 
- ја чува сопствената независност и самостојност во органот односно установата, како и на 

целиот Синдикат; 
- врши и други функции и задачи. 

        Член 21 
Органи на Регионалната основна организација се: 
- Собрание на Регионалната основна организација; 
- Регионален синдикален одбор (РСО). 

Мандатот на членовите на РСО на  Регионалната основна организација трае пет години со 
можност истиот да биде повторен. 

 
Член 22 

Собранието на Регионалната основна организација е највисок орган и го сочинуваат сите 
членови на Регионалната основна организација на СОБ и се свикува на 5 години или по потреба. 

По потреба Собранието се свикува еднаш годишно, доколку се донесуваат важни одлуки за 
севкупното членство. 

Собранието ја оценува работата на РОО, РСО и претседателот на РОО, избира претседател и 
заменик на претседателот на РОО. 

Собранието на РОО, доколку условите за работа не дозволуваат собир на сите членови, 
истиот ќе работи по СО  и ќе расправа по сите прашања во надлежност на Собранието. 

Вонредно собрание може да се свика по иницијатива на Извршниот Одбор на СОБ или една 
половина од синдикалните организации на РОО, кои имаат повеќе од половина членови во РОО. 
Иницијативата мора да биде образложена и се дава кога ќе се оцени дека РОО не може да делува 
врз дотогашната програма.  

Доколку Регионалниот синдикален одбор во рок од 30 дена не одговори на иницијативата, 
односно не свика вонредно собрание, синдикалните организации кои ја поднеле иницијативата во 
соработка со Извршниот Одбор може да свикаат вонредно собрание, а при тоа изготвуваат 
предлог документи и ги доставуваат до Извршниот одбор на СОБ во рок од 30 дена пред 
одржување на вонредното собрание. 

  
Член 23  

Собранието на основната организација: 
- предлага измени и дополнувања на Статутот на СОБ; 
- ги бира и разрешува органите на РОО; 
- врши избор на претседател на РОО и негов заменик; 
- врши избор на членови на РСО; 
- врши други работи од негова надлежност. 

Собранието на РОО може да работи доколку се присутни повеќе од половина членови на 
Собранието, а одлуките се полноважни ако за нив се изјасни мнозинството од присутните членови 
на Собранието. 
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РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН ОДБОР 
 

Член 24 
Регионалниот синдикален одбор е извршно и оперативно тело на РОО.  
Регионалниот синдикален одбор го сочинуваат синдикалните повереници од сите СО при 

што се води сметка за застапеноста по структура (офицер, подофицер, ЦЛ, ПФВ, државен 
службеник). 

РСО предлага кандидати за претседател и за заменик  претседател на РОО. Предложените 
кандидати треба да бидат членови на СОБ најмалку 24 месеци. Предлозите се даваат на гласање во 
СО и можат да одлучуваат доколку на него присуствуваат 51 % од членовите. Кандидатот со 
најголем број на гласови е избран за претседател на РОО. 

 
Член 25 

Регионалниот Синдикалниот одбор се грижи за: 
- остварување на програмата на СОБ; 
- подготвување на состаноци за работа на РОО; 
- расправање по актите и документите кои што произлегуваат од Програмата и  Статутот 

на СОБ; 
- извршување на одлуки и заклучоци на собранието на РОО и повисоките органи на 

СОБ; 
- давање мислење за одговорност на членот за сторените повреди на работна должност и 

работните обврски и застапување на работниците пред работодавецот или од него 
овластен работник, (во понатамошниот текст работодавецот) и надвор од органот на 
управата; 

- непречено комуницирање со органот на управување и раководење и на пристап на 
работни места во објектите на органот на управата, кога е тоа потребно за остварување 
на функциите на синдикалната организација; 

- остварување на други активности согласно законските прописи и Колективниот 
договор, како и за обезбедување на просторни, материјални, стручни, административни 
и други услови за работа на РОО. 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РОО 

 
Член 26 

Претседателот на Регионалната основна организација ја организира работата на 
Регионалниот синдикален одбор, свикува состаноци и претседава, ја претставува Регионалната 
основна организација во органот на управа и пред СОБ; 

Претседателот ги извршува следните задачи: 
- Се залага за вистинито и повратно информирање на членството на РОО и РСО, ја 

насочува работата и активностите на Регионалната основна организација; 
- Се залага за унапредување и заштита на интересите на членовите; 
- Преговара со раководните структури - старешини на органот, организационите 

единици, установата и надвор од нив, заради заштита на економските, социјалните и 
други права од работен однос; 

- Ја спроведува утврдената синдикална политика; 
- Ги спроведува заклучоците и ставовите на СОБ; 
- Ги координира СО во РОО и присуствува на нивните состаноци; 
- Комуницира со претседателот на СОБ, повисоките органи на синдикатот и присуствува 

на договорените состаноци; 
- Дејствува независно од органите на раководење и старешинскиот кадар , претседател е 

на штрајкувачкиот одбор во случај на штрајк на РОО, се залага за воведување и 
зачленување на нови членови; 

- Врши други работи во согласност со Статутот; 
Мандатот на претседателот на РОО трае 5 години со можност да биде повторен. 
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Член 27 

Согласно општиот колективен договор и колективниот договор на СОБ  во остварување на 
синдикалните задачи, на претседателот на РОО и РСО им се обезбедуваат непречени услови за 
работа, вклучувајќи и дел од работното време, работни простории како и други услови за работа и 
делување на РОО. 

Член 28 
Во отсуство или спреченост на претседателот на РОО, со сите овластувања и ингеренции го 

заменува заменикот претседател на РОО. 
 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Член 29  
СО покренуват иницијативи и учествуваат во разгледувањето, предлагањето, заземањето 

ставови за водење на конкретни акции за сите прашања од интерес на членовите. 
СО избираат свој повереник и негов заменик. 
СО расправаат по документи и одлуки кои ги донесува СОБ или РОО, даваат мислења и 

забелешки во изградувањето на ставови за истите. 
Ставовите изнесени на состаноците на СО се усогласуваат со ставовите на другите СО. 
 
8. МЕТОДИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Член 30 

Регионалната основна организација заради заштита и остварување на интересите на 
членовите, користи методи на соработка, преговарање и притисок врз органите на управување и 
раководење. 

За потребите на членството бара информации од началниците, раководителите, старешините 
- командантите, во врска со остварување на подобра економска и социјална положба на членовите, 
покренува иницијативи, предлага решенија и преговара за задоволување на конкретните барања, 
интереси и потреби на членовите. 

Регионалната основна организација во случај кога интересите на членовите се загрозени или 
запоставени и кога соработката и преговарањето не ги даваат потребните резултати, користи 
легални и легитимни методи на влијание, јавна критика, неспроведување на одредени решенија, 
одлуки и мерки, покренување на иницијатива за организирање на протесни собири и други облици 
на синдикална борба. 

Регионалната основна организација за спорните прашања кои не се решени по редовен пат, а 
се однесуваат на економската, материјалната и социјалната положба на работниците или други 
прашања од интерес на членовите на Регионалната основната организација, по сопствена оценка 
или на барање на мнозинството членови организира штрајк. 

Одлука за организирање на штрајк донесува собранието на Регионалната основна 
организација доколку на истата се изјаснат повеќе од 50 % од членовите. По донесувањето на 
одлуката за организирање на штрајк, Регионалната основна организација веднаш го информира 
СОБ и работодавецот. 

 
ОРГАНИ НА СОБ 

 
Член 31 

Органи на СОБ се: 
- КОНГРЕС 
- Совет 
- Извршен одбор (ИО) 
- Надзорен одбор (НО) 
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1. КОНГРЕС 

 
Член 32 

Конгресот е највисок орган на СОБ и се свикува на пет години. Одлука за датумот и местото 
на одржувањето, како и предлог за дневниот ред за работата на Конгресот, донесува Советот 
најдоцна 2 (два) месеца пред неговото одржување. 

Членовите на НО учествуваат во работата на Конгресот без право на дискусија и 
одлучување. Конгресот го избира Претседателот на СОБ. 
 

Член 33 
Иницијатива за вонреден Конгрес се поднесува кога се оценува дека Советот и Извршниот 

одбор не можат да дејствуваат врз дотогашната Програма и Статутот и кога не ги остваруваат 
заедничките програмски задачи. 

Делегатите за вонредниот конгрес се избираат по постапка како и за редовен конгрес. 
Вонредниот конгрес може да се свика  по одлука на Советот на СОБ , а по претходно барање 

на повеќе од 50 % од РОО кои што имаат повеќе од 50 % од членството во СОБ. За барање за 
вонреден конгрес се изјаснуваат Собранијата на РОО. 

Иницијатива за вонреден конгрес може да се поднесе најмалку 3 (три) години по одржување 
на последниот конгрес или последната иницијатива за вонреден конгрес. 

 
Член 34 

За полноважна работа на Конгресот, потребно е присуство на најмалку половина од 
делегатите на Конгресот, а одлуките се полноважни ако за нив се изјаснат мнозинството од 
присутните. 

 
Член 35 

Конгресот на СОБ ги има следните надлежности: 
- донесува Деловник за работа на Конгресот; 
- донесува Статут на СОБ и врши измени и дополнувања; 
- го разгледува и усвојува извештајот на Надзорниот Одбор на СОБ за периодот помеѓу 

два конгреса; 
- врши избор на Преседател на СОБ; 
- врши избор на членови на Надзорниот одбор; 

Конгресот избира работно претседателство, а за расправата и одлуките се води записник. 
 

2. СОВЕТ 
 

Член 36 
Советот на СОБ е највисок орган помеѓу два конгреса. 
Советот го сочинуваат претставници на РОО. Структурата на Советот се избира по следново: 

- РОО која брои до двеста члена за член на Советот го делегира Претседателот на РОО 
по функција; 

- РОО која брои повеќе од двеста члена за член на Советот го делегира Претседателот на 
РОО по функција и за секои наредни двеста члена, по уште еден член од регионалниот 
синдикален одбор, а по предлог на РСО; 

Измени на членови на Советот вршат органите на РОО во согласност со овој Статут, а 
Советот врши верификација на нивните мандати. 
Членовите на советот по функција се Претседателот на СОБ ,Генералниот секретар на СОБ и 

членовите на ИО (извршен одбор) доколку истите не се претседатели на РОО. 
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Член 37 

Функции и надлежности на Советот на СОБ се: 
- донесува Деловник за својата работа, правила, акти и одлуки во врска со примената на 

овој Статут и други одлуки; 
- на предлог на РОО, помеѓу два Конгреса, врши измени и дополнувања на Статутот на 

СОБ, најмногу до 1/3 од Статутот на СОБ; 
- одлука за измени и дополнувања на Статутот на СОБ се донесува со мнозинство од 

присутните членови на Советот; 
- да ги застапува заедничките интереси на СОБ пред државните органи, организации и 

институции во Република Македонија; 
- донесува одлуки за бројот, составот и структурата на Конгресот; 
- да ги разгледа иницијативите и предлозите на ИО и РОО на СОБ; 
- по предлог на Преседателот на СОБ избира или разрешува Генерален секретар на СОБ. 
- во периодот помеѓу два Конгреса, доколку Претседателот на СОБ не е во можност да ја 

извршува својата функција подолго од 6 (шест) месеци, освен доколку не е ангажиран 
за потребите на МО и АРМ, со Одлука на Советот на СОБ, а по предлог на ИО се 
именува вршител на должност од членовите на ИО на СОБ, со времетраење на мандат 
од најмногу 60 дена и се одредува рок за спроведување на избори, кој не може да биде 
подолг од 90 дена од денот на именување на вршител на должност Претседател на 
СОБ; 

- ја определува висината на функционерскиот додаток за Претседателот и Генералниот 
секретар; 

- ја следи реализацијата на Колективниот договор на СОБ; 
- поднесува иницијатива и предлози за донесување на закони од страна на Собранието на 

РМ, со кои се регулираат основните права на работниците од работен однос; 
- со посебна одлука ја организира правната заштита на ниво на СОБ; 
- донесува план за финансиско работење на СОБ; 
- донесува одлуки за внатрешното организирање на СОБ; 
- ги разгледува годишните извештаи на Надзорниот одбор; 
- распишува избори во СОБ; 
- верифицира мандати на членови на ИО по предлог на Претседателот на СОБ; 
- формира Фонд за солидарност и други фондови; 
- врши измени и дополнувања на правилникот за солидарен фонд по предлог на ИО; 
- одлучува по жалби за исклучување на членови на СОБ. 

 
Член 38 

Советот на СОБ со посебна одлука ја утврдува регионалната организираност на СОБ. 
Советот на СОБ може да формира комисии и други тела за одделни области од животот на 
работата на своето членство. Советот на СОБ е одговорен пред Конгресот на СОБ за остварување 
на функциите за кои е надлежен. 

  
3. ИЗВРШЕН ОДБОР НА СОБ 

                                                          
Член 39 

Извршниот Одбор е орган на СОБ. 
Структурата на извршниот Одбор е следната:   

- член на ИО надлежен за офицери; 
- член на ИО надлежен за подофицери; 
- член на ИО надлежен заПФВ; 
- член на ИО надлежен за ЦЛ на служба во АРМ; 
- член на ИО надлежен за вработени во МО. 

Председателот и Генералниот Секретар на СОБ, по функција се членови на Извршниот 
Одбор.     
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Член 40 

Во тек на мандатниот период, Извршниот Одбор може да врши замена на членовите на 
својот состав. 

Извршиот Одбор ги остварува Функциите на СОБ утврдени со овој Статут и дејствува врз 
основа на програмските определби. 

Извршниот Одбор за својата работа е одговорен пред членството, Советот и Конгресот на 
СОБ. 

 
Член 41 

Извршниот Одбор на СОБ работи на остварување на следните задачи: 
- ги извршува утврдените активности од страна на Советот на СОБ; 
- ја координира работата на Регионалните Основни Организации, комисии и органи на 

СОБ заради реализирање на програмските определби; 
- утврдува ставови од интерес на членството кои треба да се спроведат единствено; 
- учествува во утврдување на најниска плата за обезбедување на материјална и социјална 

сигурност на своето членство; 
- ги штити правата на членството од работен однос за подобрување на условите за 

работа; 
- остварува меѓународна синдикална соработка; 
- со работодавецот остварува разговори, преговори, предупредувања вклучувајќи и 

генерален штрајк во согласност со законските прописи; 
- ги спроведува изборите и донесува одлуки и упаства во врска со нив; 
- го спроведува и унапредува информирањето во рамките на СОБ и пошироката јавност; 
- прадлага кандидати за членови на органите и комисиите на СОБ; 
- донесува одлуки и заклучоци од интерес за членовите на СОБ; 
- го спроведува планот за работење на СОБ; 
- предлага содржини при донесување на закони и други прописи со кои се определува 

општествено економската положба на работниците од оваа дејност и за истото ги 
известува надлежните органи; 

- се грижи за развој на организационата поставеност на СОБ, доградување и 
усовршување на синдикалното организирање, оспособување на членството и 
синдикалните кадри преку семинари, советувања и др. 

- дејствува и се ангажира за создавање на соодветни услови за одмор, закрепнување и 
рекреација на членството, и обезбедува непосредно учество на синдикалниот 
претставник при распределување и користење на објектите за одмор и рекреација на 
органот на управата; 

- по потреба формира групи како постојани или повремени тела; 
- донесува деловник за работа на ИО; 
- одлучува по жалби и барања на членовите на СОБ; 
- донесува одлуки за набавка, трговија, туризам, осигурување, штедење, клубско 

живеење, угостителски и други услуги, а во интерес на потребите на членството; 
- организира спортски игри, натпревари, екскурзии и друго, по одлука на Советот; 
- донесува други одлуки и врши други работи од својата надлежност,а во интерес на 

членството. 
 

Член 42 
 Извршниот Одбор на СОБ  во својата работа се потпира врз принципите на јавност во 
работата, демократско однесување на одлуки и контрола врз нивното извршување. 
 Извршниот Одбор може да работи кога на седниците присуствуваат две третини од 
неговите членови, а одлуките се полноважни ако за нив се изјаснат мнозинство од присутните 
членови. 
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ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР 

 
Член 43 

 Членовите на Извршниот Одбор ги имаат следните права и обврски: 
- активно да учествуваат во работата на Извршниот Одбор; 
- да ги следат состојбите и проблемите и да предлагаат мерки за нивно надминување и 

разрешување и да придонесуваат за спроведување на заклучоците на Извршниот Одбор 
и Советот. 

 
Член 44 

 Член на Изврвшниот Одбор  може да биде разрешен  ако не ги спроведува ставовите, 
одлуките и задолженијата на СОБ, како и заради континуираната неактивност и неоправдано 
отсуство од седниците на Извршниот Одбор три пати едно по друго. 
 Одлука за разрешување донесува Советот по предлог на Претседателот на СОБ.  

      
Член 45 

 Мандатот на членовите на Извршниот Одбор трае 5 години, односно до наредниот Конгрес 
и може да биде повторен. 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБ 

 
Член 46 

  Претседател на СОБ е работодавец на вработените во СОБ. 
  Претседател на СОБ истовремено е претседател на Советот на СОБ и Извршниот Одбор на 
СОБ. 
  Мандатот на Претседателот на СОБ трае 5 години и истиот може да биде повторен. 
Претседателот го претставува и застапува СОБ, ги свикува седниците на Извршниот Одбор, на 
Советот и други органи и раководи со нив. 
  Претседателот на СОБ ги врши следните работи: 

- ја насочува активноста на СОБ и се грижи за почитување на Статутот, реализирање на 
програмата за работа, одлуките и заклучоците на ИО и Советот; 

- остварува соработка и преговара со надлежните органи во МО и АРМ, со 
законодавната и извршната власт во РМ, по прашање од непосреден интерес на 
членството; 

- остварува соработка со други синдикати во РМ; 
- воспоставува контакти и соработка со соодветни синдикати и синдикални асоцијации 

од други земји; 
- ги потпишува сите акти на СОБ; 
- предлага Генерален Секретар и членови на Извршниот Одбор; 
- врши и други работи во согласност со овој Статут и Програма за работа; 
- наредбодавател  е на средствата на СОБ. 

 Претседателот за својата работа е одговорен пред Конгресот, Советот и членството на СОБ. 
 

Член 47 
 Претседателот на СОБ може функцијата да ја обавува волонтерски или професионално. 
 На председателот му следува паричен надомест во вид на функционерски додаток во 
висина не помалку од просечна плата во РМ. 
 Паричниот надомест се исплатува од жиро-сметката на СОБ. 
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ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОБ 

 
Член 48 

 Генералниот Секретар на СОБ го избира Советот на СОБ на предлог на Председателот на 
СОБ. Функцијата Генерален Секретар се обавува професионално или волонтерски. Доколку се 
извршува професионално тогаш истиот заснова работен однос во СОБ. 
 Мандатот на Секретарот трае 5 години и истиот може да биде повторен. 
 Секретарот на СОБ ги подготвува седниците на Извршниот Одбор, Советот и другите 
органи и тела на СОБ, учествува во нивната работа, ја организира и усогласува работата на РОО 
на СОБ, дава стручна помош, ја организира работата и стручните служби, ја организира работата 
за материјално и финансиско работење во СОБ и врши други работи согласно заклучоците на ИО 
и Претседателот на СОБ. За својата работа Секретарот е одговорен  пред Претседателот, ИО  и 
Советот. 
 Паричен надомест се исплатува од жиро сметка на СОБ, во вид на функционерски додаток 
во висина не помалку од просечната плата во РМ. 
 

НАДЗОРЕН ОДБОР 
 

Член 49 
 Надзорниот одбор врши надзор врз материјалното и финансиското работење на ИО, 
Советот, РОО, Комисиите и другите избрани органи и тела и врз основа на согледаното доставува 
извештај до ИО и Советот на СОБ. 
 Надзорниот одбор е составен од 3 члена. Членовите на Надзорниот Одбор ги бира 
Конгресот, односно помеѓу два конгреса Советот на СОБ. Членовите на Надзорниот одбор  од 
својот состав избираат Претседател. 
 Членовите на Советот, ИО, Претседателот и Секретарот не можат да бидат членови на 
Надзорниот одбор. 
 Мандатот на членовите трае 5 години. 
 Надзорниот одбор најмалку еднаш на 3 (три) месеци мора да врши контрола и ревизија на 
вкупното финансиско работење, промената на одлуките, правилникот, податоците на 
книговодствената евиденција за прибирање и користење на средства. За извршената ревизија се 
составува записник. 
 Годишниот извештај го доставува до Советот на СОБ. 
 Надзорниот одбор има право и без претходно најавување да изврши контрола на 
финансиското работење. 
 Органите на СОБ се должни да овозможат увид на документацијата со која се докажува 
правилноста на севкупното материјално и финансиско работење. 
 Надзорниот одбор учествува во работата на Конгресот и поднесува извештај за својата 
работа, без право да гласа за него. 
 
 
                                ВНАТРЕШНИ ОДНОСИ, ОДЛУЧУВАЊЕ И ШТРАЈК 
 
                                                                            Член 50 
 Штрајкот е организиран прекин на работа на членовите на СОБ заради остварување на 
економските и социјалните интереси по основ на работни односи. 
 Штрајкот се спроведува под услови утврдени со Законот за штрајк, Законот за работни 
односи, Законот за одбрана, Општиот колективен договор, Колективниот договор со 
работодавецот и според одредбите на овој Статут. 
 За спроведување на најавен штрајк се носи Правилник за организација и спроведување на 
штрајк. 
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Член 51 

 Штрајкот може да биде организиран на ниво на Регионална Основна Организација на СОБ 
доколку за тоа се изјаснат над 50 % од членовите на РОО. 
 Изјаснувањето ке биде тајно по пат на референдум. На гласачкото ливче ,,за” и        
,,против” штрајкот, треба да бидат во кратки црти  изнесени и основните барања кои треба да се 
остварат по пат на штрајк. 

 
Член 52 

 Иницијатива за генерален штрајк на СОБ се поведува по барање на ИО, или најмалку една 
третина од РОО кои имаат најмалку 1/2 од членството на СОБ. 
 Одлука за спроведување на иницијативата донесува Советот со 2/3 мнозинство од 
присутните членови на Советот. 
 Изјаснувањето на членовите е тајно по пат на референдум. Одлуката за генерален штрајк ке 
биде поставена на седницата на Советот доколку за генерален штрајк се изјаснат над 50 % од 
членовите на СОБ. 
 Одлука за генерален штрајк донесува Советот со 2/3 мнозинство од присутните членови на 
Советот, на седницата на која се присутни најмалку 2/3 од вкупниот број членови на Советот. 
 
 

Член 53 
 Доколку во текот на генералниот штрајк дојде до битни промени односно до задоволување 
во однос на истакнатите барања во штрајкот, и отпочнат преговори, ИО во функција на 
штрајкувачкиот одбор ќе донесе одлука за понатамошниот тек на штрајкот. 
 

 
ФИНАНСИРАЊЕ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА НА СОБ 

 
Член 54 

 Работата на СОБ се финансира од чланарината на членовите и од други приходи како што 
се: доброволни прилози, спонзорство, донаторство, камата на свои средства, банкарски записи, 
подароци и др. 

 
Член 55 

Висината на чланарината изнесува 1% од нето платата на членот. 
Средствата од членарината кои се уплатуваат на жиро сметка на СОБ се распределуваат: 
- за финансирање на работењето на СОБ; 
- за солидарен фонд. 

 Средствата наменети за солидарен фонд се исплаќат во согласност со Правилникот за 
солидарен фонд. 

Сретствата во висина од една половина месечна чланарина се доделуват на сите РОО 
соодветно, двапати  годишно. 

Сретствата од став 3 на овој член ќе се користат за функционирање на РОО, по одлука на 
РСО. 

 
Член  56 

Конгресот на СОБ како највисок орган, а по претходна расправа и согласност на РОО, на 
барање на членството може да утврди и поголем или помал процент на синдикална чланарина, ако 
со истиот можат да се покријат функционалните трошоци од солидарниот фонд и други трошоци 
на СОБ. 

 
Член 57 

Финансиското работење на СОБ се врши во согласност со позитивните законски прописи. 
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Надзорниот Одбор е должен еднаш годишно да поднесе извештај на Советот за 
финансиското работење на СОБ.                                                                             

 
Член 58 

СОБ може да развива предприемачки односи, може да основа самостојно или со други 
субјекти синдикални претпријатија, задруги, штедилници и банки за што одлука донесува Советот 
по предлог на Извршниот Одбор. 
 
                                                             СТРУЧНА СЛУЖБА 
 

Член 59 
За вршње на стручните административни технички, финансиски и други работи за 

потребите на органите на СОБ може да се формира стручна служба. 
Бројот на извршителите, работните задачи и наградувањето се регулират со посебни акти 

што ги носи Советот. 
Вработените во стручната служба имаат право на плата и надоместок на плата во 

согласност со условите и критериумите утврдени со закон и колективен договор. 
Вработените во стручната служба засноват работен однос во СОБ.  

 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 60 
СОБ може да престане со работа доколку Конгресот донесе одлука за престанување на 

постоење на СОБ ако за одлуката се изјаснат 2/3 од делегатите на Конгресот. 
Во случај на укинување на СОБ правните наследници на средствата и имотот на СОБ се 

определуват во одлуката на Конгресот за престанок на постоење. 
 

Член 61 
Советот на СОБ не може да врши измена на членовите под реден  број 31,32,33,34,35 и 37 

став 2 од овој Статут, како и измена на должината на мандатот.  
Членовите на СОБ и органите на СОБ, се должни да работат и постапуват согласно на 

одредбите на овој Статут. 
 

Член 62 
Овој Статут стапува на сила со денот на неговото донесување. 
Со стапување во сила на овој Статут, престанува да важи Статутот на СОБ усвоен на 

27.10.2014 година. 
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