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Тhi5 project is fUnded Ьу the EU

MEMORANDUM ОF UNDERSTANDING
аmоп8

Ministry of Finance and Economy of Republic of Albania
Agency for Peaceful Settlement of LаЬоur Disputes of Republika Srpska - Bosnia and
Нсгzеgочiпа
National lnstitute for Conciliation and АrЬitгаtiоп of Republic of Bulgaria

Ministry of Labour and Social Policy of the fоrmеr Yugoslav RерuЫiс of Macedonia
Association of Conci]iators and Arbitrators in Labour Disputes in Republic of Macedonia
APARS Skopje
Agency fоr АmiсаЫе Settlement of Labour Disputes of Montenegro

Ministry of Public Consultation and Social Dialogue, Social Dialogue Directorate of Romania
Republic Agency fоr Pcaccful Settlement of LаЬоur Disputes of Republic of Serbia

FOR COLLABORATION ON
LABOUR DISPUTE PREVENTION AND RESOLUTION
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1. LEGAL STATUS OFTHEPARTIES
1.1.Ministry of Finance and Есопоmу of Republic of Albania
Setllement of collective labour disputes is regulatcd Ьу the Labor Code оf the Republic of
Albania thrоugh the pTocedures of mediation and conciliation. Services for mediation and
conciliation ol' collective labor conflicts аrе provided fTom the structures of Public
Administгation in thе Ministry of Finance and Economywhich is in chaTgc of Labour issues.
Agency for Pcaceful Settlement of LаЬочr Disputes of RepublikaSrpska Bosnia and Herzegovina
The Agency is а pubtic institution established Ьу а special law - Law on Peaccful Settlement
оf Labour Disputes in order to Tesolve labour disputes (individual and collective) and
promote оthеr services in the аrеа of social dialogue and collcctive negotiation.
1.2. The

National Institute for Conciliation апd Arbitration of Republic of Bulgaria
The Institute is а legal entity under the Minister of Labour and Social Policy, with the rant of
an executive agency, cstablished Ьу law - Collective Labour Dispute Settlement Act.
1.3.

1.4.

Ministry of LаЬочr апd Social Policy of the fоrmеr Yugoslav Republic of

Macedonia
The Ministry is а governmental body established Ьу law within its defined,scope of duties and
responsibilities, amongst others to pTovide services fоr peaceflul Tcsolution oflabour disputes.
Association of Conciliators and Arbitrators in Labour Disputes in RepubIic of
Macedonia APARS Skopje
The Association ofConciliatoTs and ATbitrators in Labour Disputes in the former Yugoslav
Republic of Macedonia is а legal entity, registered according to the Law on Associations of
Citizens and Foundations, with the рurроsе to selve as а platform for cooperation among
conciliators, arbitratoTs, as well as other institutions fоr рrоmоtiоп and practice of amicable
1.5.

settlement of labour disputes.

Agency fоr Amicable settlement of labour disputes of Мопtепеgrо
The Agency is а separate organization with the status ofa legal реrsоп, estaЫished based оп а
special law in Montenegro, for the putpose of amicablc resolution of individual and collective
labor disputes, ensuring speedy and effrcient labor disputc resolution, through services that
аrе provided free ofchaTge for the parties, йth the aim to lift the brrrder off the courts, ensure
harmonization between the social partners and affect labor legislation rеfоrm, as the necessaTy
preconditions for social justice.
1.6.

Ministry of Public Consultation and Social Dialoguc, Social Dialogue Directorate of
Rоmапiа
1.7.

Тhе MinistTy is а governmental body estaЫished Ьу law within its deГrned scope of duties and
Tcsponsibilities, amongst otheтs to provide setvices for peaceful resolution oflabouT disputes.

Republic Agency for Peaceful Settlement of LаЬочr Disputes of Republic of Serbia
The Republic Agency for Peaceful Settlement of Labour Disputes has Ьееп established as а
spccial organization established Ьу а special 1aw Law on РеасеГul Resolution of Labour
Disputes in order to resolve labouT disputes (individual and collective), and to рrоmоtе other
1.8.

services in 1he аrеа of social dialogue and collective negotiat,ion.
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2. ТНЕ OBJECTIVE AND SCOPE ОF ТНЕ MEMORANDUM
2.1. The Purpose of this MemoTandum is to promote plofessional development and епЪапсе

collaboTation among the bodies rсsропsiЫе foT effective prevention and resolution of labour
disputes and to set out the terms on which the Parties agree to so collaborate.
2.2. Fоr thе puryose of this Memorandum, matters relating to the prevention and resolution

of

labouT disputes include: the crcation, assessment оr enhancement of dispute resolution
mechanisms; thе establishment of dispute resolution inslitutions within а labour
administration or rclated statutory body; building capacity in relation to the conduct of
conciliation, mediation or arbitration serTices; the implementation of case management
systems and other national and/or regional information systems or databases aimed at
improving knowledge and practice on dispute prevention and resolution; and such otheT
matters as may Ье аgrееd Ьу the Parties from time to time.
з. FORMS ОF

COLLABORATION

3.1.Тhе collaboration among the Parties shall take various forms, as agreed to Ьу thе Parlies
frоm time to time, subject to their institutional requirements and available rеsоurсеs. The key
forms of collaboration envisaged Ьу the Parties аrе as follows:

3.2.Тhе раrtiеs shall exchange iпfоrmаtiоп, documentation and publications on mattcтs
relating to the prevention and resolution of lаЬоur disputes, subject to their respective rules of
confidentiality and in such forms and arrangements as mау Ье necessary to safeguard the
status of confidentiaI mаtеriаl.

З.3.Тhе Parties shall bilaterally or multilaterally engage in capacity building, awareness
raising алd training activities on matters Telating to the prevention and resolution of lаЬоur
disputes and shall keep the non-participating Parties informed about the outcomes of the
aclivities.
concemed
3.4.Fоr this purpose, the parlies shall on regular basis exchange knowledge, good pTactice,
know-how, as well as experts in thе rclevant subject matters.

3.5.The Parlies shallseek to initiate, formulate, and mobilize funds including fTom domcstic
sources for joint tcchnical coopeTation projects in the атеа of prevention and resolution of
labour disputes with the ILO, the DU оr other bilateral or multilateral donors and shall keep
each other iпГоrmеd about opporlunities ofbilateral оr multilateTal technical coopcration.

4. FINANCIAL ARRANGEMENTS
4.1. Each Party shall iпfоrm and consult the other Party(s) whenever 1hеrе is а need for
incurring any expense on thе otheT organization(s) behalf.
4.2. As а general rule, the host party shall Ьеаr at least the cost fоr accommodation and fu1l
board of the experl(s) of оthеr Party(s), who аrе required to participate in the collaborative
wotk.
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4.3. Whenever it is роssiЫе, cost co-sharing arrangements

5.

will Ье sought.

COLLABORATION ARRANGEMENTS

S.l.Nothing contained in от relating to this Memorandum will Ье construed to create а
legalpartnership, ajoint venture, employment relationship among the Parties, апd the officials,
representatives, employees or sub-contractors of either Parly will not Ье considcTed in any
respect as being employees от agents ofthe оthеr Раrlу.
5.2. Collaboration under this Memorandum does not imply access to оr influence on the
gочеmапсе of decision making struotures of cither Раrtу.

6.

ENTERING INTO FОRСЕ AND TERM ОF THIS MEMORANDUM

6.1.This Memorandumenters into force on the date оп w-hich this Memorandumis signed Ьу
1he all parties and continues until terminated in accordance with its terms.

7.

AMENDMENTS AND TERMINATION

7.1.This Memorandummay Ьс amended only Ьу wTitten agrcement signed Ьу authorized
repreSentativeS оГ the Paflies.

1,2, Апу Parly may йthdraw from this Memorandumat any time and foT any Teason, Ьу
giving а 30 days prior wTitten notice to the other Parties.

IN WITNESS THEREOF, the authorized repIesentatives of the PaTties have signed this
Memorandumon the dates written below.
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Dajna SorcnSen

Dерцtу Minister, Ministry of Finance and Economy of Republic of Albania

,''-л
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\

.-)
Borislav Radiб

Г)irесtоr, PI Agency tbT Peaceful Settlement оf t,abour Disprrtes ofthe Republika Srpska- Bosnia and

Hcrzegovina

Date:

2 Nov 2017

Place: Podgorica, Мопtепеgrо

Yladimir Boyadjiev

Director, National Institute Гоr ConciIiation and Arbitration ofRepublic оfВulgаriа

Date:

2 Nov

20l7

Place:

Podgorica"Montenegro

Ы^r**4
тMila

carovska

Ministcr, Мiпistгу of Labour and Social Policy ofthe Гоrпrеr YugosIav Republic ofMacedonia

Date:

Placc:
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llija Manasiev

President, Association ofConciliators and Arbitrators in Labour Disputes in Republic ofMacedonia

АРЛRS Skopie

Datc:

2 Nov 2017

Piace: Podgorica, Montenegтo

zdenka Вurzап

DiTector, Agency fоr Amicable Settlerlent оf LаЬоur Disputes of Montenegro

Datc:

2

Nоч 20 |7

Marius-Nicolae

Place: Podgorica. Мопtепеgrо

Sepi

.

state sесrеtац/ fol social Dialogue. Ministry of public consultation and social Dialogueof Romania

Date:

2 Nov 20 j 7

Place: Podgorica,Montenegro

Mile Radivojevid

Director, Republic Agency for Peaceful Setllement of LаЬоur Disputes of RерuЫiс of Serbia

Date:

2 Nov

20l7

Рlасе: Podgorica, Montenegro
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МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
Между
Министерство на социалното благосъстояние и младежта - Албания
Агенция за мирно уреждане на трудови спорове на Република Сръбска - Босна
и Херцеговина
Национален институт за помирение и арбитраж - България
Комисия за посредничество - Косово (Съгласно Резолюция 1244 на Съвета за
сигурност на организацията на обединените нации)
Министерство на труда и социалната политика - Македония
Асоциация на професионалните посредници и арбитри по трудови спорове Македония
Агенция за доброволно уреждане на трудови спорове - Черна гора
Министерство на труда, семейството и социалната закрила, Служба по
посредничество при колективни трудови спорове - Румъния
Републиканска Агенция за мирно уреждане на трудови спорове - Сърбия
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И
УРЕЖДАНЕТО НА ТРУДОВИ СПОРОВЕ
1. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНИТЕ
1.1
Министерство на социалното благосъстояние и младежта –
Албания
1.2
Агенция за мирно уреждане на трудови спорове на Република
Сръбска – Босна и Херцеговина
1.3

Национален институт за помирение и арбитраж - България

Институтът е юридическо лице към министъра на труда и социалната
политика, с ранг на изпълнителна агенция, създаден по силата на закон –
Закон за уреждане на колективните трудови спорове.
1.4
Комисия за посредничество – Косово (Съгласно Резолюция 1244
на Съвета за сигурност на организацията на обединените нации)
1.5

Министерство на труда и социалната политика – Македония

1.6
Асоциация на професионалните посредници и арбитри по
трудови спорове - Македония
1.7
гора

Агенция за доброволно уреждане на трудови спорове – Черна

1.8
Министерство на труда, семейството и социалната закрила,
Служба по посредничество при колективни трудови спорове - Румъния
1.9
Републиканска Агенция за мирно уреждане на трудови спорове Сърбия

Нищо, съдържащо се, или свързано с това Споразумение, не следва да се
тълкува като създаване на правно партньорство, съвместно предприятие, или
като възникване на трудово правоотношение между страните, и като
следствие длъжностните лица, представителите, служителите или
подизпълнителите на всяка една от страните няма да бъдат разглеждани по
никакъв начин като служители или наети от другата страна.
Сътрудничеството по настоящото споразумение не означава достъп или
влияние върху вземането на решения или създаването на структури на всяка
една от страните.
2. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
2.1 Целта на настоящото споразумение е да насърчава професионалното
развитие и засилването на сътрудничеството между органите, отговорни за
ефективното предотвратяване и решаване на трудови спорове, както и да се
определят условията, при които страните се договарят да си сътрудничат.
2.2 За целите на настоящото споразумение, въпросите, свързани с
предотвратяването и разрешаването на трудови спорове включват: създаване,
оценяване или подобряване на механизмите за разрешаване на спорове;
създаването на институции за разрешаване на спорове, в рамките на трудови
администрации или сходни органи; изграждане на капацитет по отношение на
провеждането на помирителни, посреднически или арбитражни производства;
въвеждане на системи за управление на делата и други национални и/или
регионални информационни системи или бази данни, насочени към
подобряване на знанията и практиката за предотвратяване и разрешаване на
спорове; други сходни въпроси, които могат да бъдат договорени от страните
от време на време.
3. ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Сътрудничеството между страните може да приема различни форми, както е
уговорено, може да бъде между страните при случай и при спазване на
техните институционални изисквания и налични ресурси. Основните форми
на сътрудничество, предвидени от страните са, както следва:
Обмен на информация
Страните обменят информация, документация и публикации по въпроси,
свързани с предотвратяването и разрешаването на трудови спорове, при
спазване на съответните им правила за поверителност и в такива форми и
договорености, които са необходими за запазване на статута на поверителни
материали.
Изграждане на капацитет и дейности за професионално развитие
1. Страните, на двустранна или многостранна основа, участват в изграждането
на капацитет, повишаването на осведомеността и обучителни дейности по
въпроси, свързани с предотвратяването и разрешаването на трудови спорове,
като информират неучастващите страни за резултатите от съответните
дейности.

2. За тази цел, страните редовно обменят знания, добри практики, ноу-хау,
както и експерти по съответните въпроси.
Проекти за техническо сътрудничество
Страните ще се стремят да инициират, формулират и мобилизират средства,
включително от местни източници, за съвместни проекти за техническо
сътрудничество в областта на предотвратяването и разрешаването на трудови
спорове с МОТ, ЕС или други двустранни или многостранни донори, както и
да се информират взаимно за възможности за двустранно или многостранно
техническо сътрудничество.
4. АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
4.1 Всяка страна информира и се консултира с другата/другите страна (и)
винаги, когато има нужда от поемане на разходи от името на другата/другите
организация (и).
4.2 Като общо правило, приемащата страна поема най-малко разходите за
настаняване и пълен пансион на експерта (ите) на другата страна (и), които са
необходими, за да участват в съвместната работа.
4.3 Всеки път, когато това е възможно, ще се търсят механизми за съвместно
споделяне на разходите
5. НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Настоящото споразумение влиза в сила от датата, на която е подписано от
всички страни и продължава, докато не бъде прекратено в съответствие с
неговите условия.
6. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
6.1 Настоящото споразумение може да се изменя само с писмено
споразумение, подписано от упълномощени представители на страните.
6.2 Всяка страна може да се оттегли от настоящото споразумение по всяко
време и по някаква причина, спазвайки 30-дневен срок на писмено
предизвестие до останалите страни.
В уверение на това, упълномощените представители на страните са
подписали настоящото споразумение за сътрудничество на датите,
написани по-долу.

