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ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од Управен суд и од
граѓански оддели од сите апелациони подрачја и адвокати.

КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Советувањето ќе се осврне на правната рамка за утврдување на правото на штрајк на
вработените, постапката за организирање и правила за работа кои не смеат да се
прекинат за време на штрајк.
Целта на советувањето е да се осознае законската регулатива за правото на штрајк на
работниците, обврските за време на штрајк на двете страни, правила за работа кои не
смеат да се прекинат за време на штрајк и последиците од организирање и учество во
штрајк.

МАТЕРИЈАЛИ
Подготвен материјал од излагачите поврзан со темата на советувањето
Релевантни документи:
- Закон за работните односи
- Универзална Декларација за правата на човекот на ООН, Меѓународен пак за
економски, социјални и културни права, Меѓународна организација на трудот
(Конвенција бр. 98 за слобода на здружување и заштита на правото на
здружување, Препорака бр. 92 на МОТ за доброволно помирување и
арбитража), Европски совет, Европската Конвенција за заштита на човековите
права, Европска социјална повелба, Посебни закони во РМ со кои се регулира
правото на штрајк

Дел од наведените документи, во време на објавување на советувањето на веб
страната на Академијата, ќе може да ги најдете на следниот линк
www.jpacademy.gov.mk

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Академија за судии и јавни обвинители
Ламела 3

ИЗЛАГАЧИ
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ПРОГРАМА
12 јуни 2018 (вторник)
09:45-10:00

Пристигнување на учесниците

10:00-12:00

Законска дефиниција на штрајкот како можна причина за спор меѓу
работниците и работодавачот
Организирање и водење на штрајкот
Штрајк на солидарност
Отстранување од процесот на работа
Работи кои не смеат да се прекинат за време на штрајк
Последици од организирањето и учеството во штрајк
Судска забрана на незаконски штрајк и надомест на штета
проф. д-р Зоран Михајлоски
Универзитет Американ колеџ Скопје

12:00-12:30

Пауза

12:30-14:30

Правото на штрајк во меѓународното право
Правото на штрајк во посебните закони во РМ
Судска пракса
г. Тодор Поп Панев
Основен суд Свети Николе

14:30-15:00

Прашања и дискусија

15:00

Пополнување прашалници

