СОВЕТОТ НА СОНК ЕДНОГЛАСЕН:
ТРПЕНИЕТО И КОРЕКТНОСТА НЕ СЕ
БЕСКОНЕЧНИ
СОВЕТОТ НА СОНК ВО ПРОШИРЕН СОСТАВ ГИ
УСВОИ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА
РЕДОВНИ ИЗБОРИ
Советот на СОНК во проширен состав на 27-та редовна седница
ги усвои документите за распишување на редовни избори во
синдикалните организации на СОНК; Спогодбата со Министерството
за култура и расправаше и за други тековни и актуелни прашања
од активностите на СОНК.
После подолго време на непримерно напаѓање на СОНК, без
никаков основ и аргументација од страна на Синдикатот кој се
јавува со скратено име МЕСО и тоа 10-тина години од неговото
постоење исклучиво за да дава оценки што работи СОНК и во
последните 2 месеци новоформираниот Наставнички пленум (не ни
е јасно ама не ни е воопшто ниту битно) кога и каде се
регистрирани за да можат да настапуваат пред јавноста како
организирана група, Советот одлучи дека чашата е прелеана и
крајно време е да има реакција од СОНК.

Веднаш стигна реакција од Наставничкиот пленум со нови напади,
кои само ја потврдија оправданоста на Заклучоците на Советот
на СОНК. Ги прашуваме само за неколку наведени тотално
бесмислени, но за жал и невистини кои исто така ќе бидат
предмет на судска постапка::
Каде во текстот на документот од Советот од спомената
седница го видоа името и презимето на претседателот на
СОНК, Јаким Неделков, бидејќи неколкупати во нивното
писание го нападнаа, дека документот тој го донел и дека
се тоа лични негови Констатации и Заклучоци;;
Во кој документ и со што ќе ја докажат лагата дека
плаќаат 1% членарина на СОНК од својата плата и дека со
таков износ располагал претседателот на СОНК;
Кои им се аргументите дека Спогодбата помеѓу СОНК и МОН
не решила ниту едно од Барањата, кои биле причина за
Генерален штрајк на СОНК; agment–>
Потврдуваат дека најголемиот дел од таа група се членови
на СОНК и дека не вршеле никакви напади врз нашиот
Синдикат, ама чисто од рекреативни побуди излегоа пред
Министерството за образование и наука и токму таму да се
занимаваат со Синдикатот, во кој како членови имаа и
право, ама и обврска да предлагаат, да критикуваат, така
како што е регулирано во Статутот – во синдикалните
организации и во органите на СОНК на сите нивоа;
Кој им го даде правото да се прогласат за супериорни во
однос насите останати членови на СОНК… (цитиран дел од
нивното обраќање во дел од медиумите на 5.04.2015
година) ….“Наставничкиот пленум се создаде како критичка
маса, како движење, како иницијатива на членството на
СОНК, незадоволно од одлуката и политиката на СОНК. Таму
се најдобрите луѓе во образовниот процес- практичари кои
имаат наставно теоретски широки познавања за метеријата.
Тоа се учени и образовани луѓе – Доктори на науки и
магистри, луѓе со интегритет и авторитет, луѓе со
кредибилитет, кои кажаа јавно што не е добро во
образовниот систем.”

Иако има уште многу што да напишеме во врска со
однесувањето на Наставничкиот пленум, на крај ќе им
помогнеме да им кажеме дека автор на толку познатите
стихови, кои сме сигурни дека и најслабите ученици знаат
кој е, – “колку сме толку сме – токму сме“ не е големиот
Коневски, туку исто така големиот Гане Тодоровски.
А што се однесува до големиот Блаже Коневски, СОНК повеќе од
една деценија синдикално го “игра“-Тешкото и исто така со број
кој сосема одговара на споменатите стихови на Гане Тодоровски
(се надеваме ќе се сфати пораката на претходното).
П.С. Самите членови на СОНК нека оценат какво е однесувањето
на овие “супериорни“ наставници и впрочем каде беа сите овие
изминати 20 и повеќе години, а особено последните 10-тина,
туку баш сега кога СОНК покрена толку важни прашања и истите
тврдиме ги решава со надлежните во државата, сега се појавија
и порачаа ….“дека биле …. “!!!
На следниот линк превземете го документот: Констатации и
заклучоци
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ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ОДБОРИ НА
СОНК ПОВТОРНО ГО ПОТВРДИЈА ЦЕЛОСНОТО

ЕДИНСТВО
Врз основа на член 55, а во врска со член 30, став 2 од
Статутот на СОНК, претседателот на СОНК Јаким Неделков, свика
работна средба со претседателите на регионалните одбори на
СОНК, која се одржа на 7.03.2015 година.
На работната средба, на која присуствуваа сите претседатели на
регионалните одбори на СОНК, претседателот на СОНК со воведно
излагање информираше за текот на преговорите со ресорните
министерства во врска со Барањата на СОНК, кои се предмет на
преговори, а согласно Спогодбата помеѓу СОНК, од една страна и
МОН и МТСП од друга страна, потпишана на 3.02.2015 година.
Во подолгото излагање претседателот Неделков истакна дека се
водат сериозни преговори со Министерството за образование и
наука и Министерството за труд и социјална политика, додека со
Министерството за култура и покрај сите обиди и напори од
страна на раководството на СОНК и понатаму продолжува молкот,
кој е целосно спротивен со законските обврски во делот за
социјалното партнерство и социјалниот дијалог. Претседателот
на СОНК изрази убедување дека од досегашниот тек на
преговорите постигнати се конкретни резултати (не се одбиени
дневници за деновите поминати во штрајк; одработувањето на
споменатите денови ќе се врши само откако ќе се постигне
договор помеѓу СОНК и МОН; не се врши казнување по основ на
резултатите од екстерното оценување за јануари и февруари 2015
година што е во согласност со Спогодбата од 3.02.2015 година).
Во однос на другите барања со МОН сме многу блиску до взаемно
прифатливо решение за рационализација на педагошката
евиденција и администрација. Во врска со паричните казни по
разни основи во постоечките законски одредби, МОН има дадено
предлог за нивно значајно намалување, меѓутоа околу ова
прашање СОНК од принципиелни причини, нема да се изјаснува за
висина на паричните казни и колку и да се намалува нивниот
износ.
Во преговорите со МОН, практично клучно од аспект на СОНК е

прашањето во однос на казните по резултати од екстерното
оценување во основните и средните училишта. Преговарачкиот тим
на СОНК не отстапува од барањето казните да бидат целосно
отстранети, а останува на ставот дека има потреба од екстерно
оценување, но за истото има доста простор за интервенции, во
смисол на подобрување на постоечкиот модел, што во досегашниот
дел од преговорите направени се значајни подобрувања.
Последните преговори помеѓу МОН и СОНК на 4.03.2015 година беа
чекор напред во целосно доближување на ставовите, со исклучок
на прашањето на казните, за кои Министерството побара
дополнителни консултации, но со јасно искажано мислење од
нивна страна со оптимизам дека, до крајниот рок 15-ти март, ќе
има заедничко конечно решение по сите прашања.
Во дискусијата на работната средба учествуваа најголемиот дел
од претседателите на регионалните одбори, кои дадоа целосна
поддршка на преговарачкиот тим, со очекување истите целосно да
завршуват најдоцна до 15-ти март. Врз основа на воведното
излагање на претседателот
донесени следниве

и

дискусиите,
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З А К Л У Ч О Ц И
1. Се дава целосна подршка на највисокото раководство на
СОНК и преговарачкиот
преговорите

тим

за

досегашниот

тек

на

2. Целосно се подржува досегашниот став на раководството и
преговарачкиот тим во врска со прашањето за казните по
резултатите од екстерното оценување на учениците и се
потврдува дека истиот став е изграден врз основа на
неподеленото мислење од страна на вработените во
основните и средните училишта и по ова прашање не може
да има никакво отстапување во преговорите со ресорното
министерство, што досега целосно го почитува
раководството и преговарачкиот тим на СОНК
3. На работната средба потврдено е уште еднаш дека Предлог
Спогодбата која треба да произлезе како резултат од

преговорите со ресорните министерства, а по утврдување
од страна на Советот на СОНК, ќе биде ставена на
изјаснување пред синдикалните организации на СОНК и врз
основа на резултатите од тоа изјаснување, Советот на
СОНК ќе донесе Одлука за прифаќање или неприфаќање на
истата.
Претседателот на СОНК изрази задоволство од покажаното
единство во врска со Заклучоците и побара од претседателите на
регионалните одбори на СОНК целосно да стојат на позициите на
Статутот и Програмата на СОНК, а истото да го бараат и од
синдикалните организации во своите региони. Сите поинакви
однесувања, за кои се или ќе се обезбедат докази, ќе бидат
санкционирани согласно Статутот на СОНК.

С О О П Ш Т Е Н И Е
СОВЕТОТ НА СОНК РАСПРАВАЊЕ ПО ПРЕДЛОГ –
СПОГОДБАТА ПОСТИГНАТА ВО ПРЕГОВОРИТЕ
Советот на Самостојниот синдикат за образование, наука и
култура на Р.Македонија ( СОНК ),на вонредна седница, одржана
во попладневните часови на 3-02-2015г , на која присуствуваа и
Министерот за образование и наука, г-динот Абдилаќим Адеми,
Министерот за труд и социјална политика, г-динот Диме Спасов и
заменик Министерот за образование и наука , г-динот Спиро
Ристовски, расправаше по Предлог – Спогодбата постигната во
преговорите водени интензивно последните денови помеѓу
највисокото раководство на СОНК и ресорните министри со
најблиските соработници.
По подолга, расправа Советот оцени дека постигнатиот договор,
помеѓу СОНК и ресорните министерства по Барањата , кои беа
причина за Генералниот штрајк, преставуваат прифатлив
компромис и врз основа на тоа , Советот донесе Одлука

Генералниот штрајк да биде прекинат во сите основни и средни
училишта , како и во градинките. Тоа значи на 4-02-2015
година, редовно ќе се извршуваат работните обврски, согласно
наставниот план и програма и работното време, согласно
одлуките на секоја установа.

С О О П Ш Т Е Н И Е
СОВЕТОТ НА СОНК ЕДНОГЛАСНО ОДЛУЧИ ДА СЕ
ОРГАНИЗИРААТ ЈАВНИ ПРОТЕСТИ
Советот на Самостојниот синдикат за образование, наука и
култура на Р. Македонија (СОНК), на редовната седница одржана
на 01-02-2015 год. едногласно ги донесе следниве
З А К Л У Ч О Ц И
1. Напорите на Советот на СОНК, согласно законите на
Р. Македонија и меѓународните конвенции, низ
социјален дијалог со социјалните партнери за да се
изнајде заедничко решение по барањата на СОНК, кои

се причина за Генералниот штрајк и понатаму не
резултираат,
поради
неприфатливиот
и
неаргументиран однос и основ на ресорните
министерства
Согласно ваквите непроменети состојби Советот
заклучи: – Генералниот штрајк да продолжи со
одржување и во наредниот период.
1. Со цел да се упати нова и поенергична легитимна
порака до социјалните партнери, Советот одлучи на
04-02-2015 год.(среда) во општините кои ги
опфаќаат регионалните одбори на СОНК, да се
организираат ј а в н и п р о т е с т и, преку кои
дополнително ќе се манифестира одлучноста на
членството на СОНК да истрае во легитимната борба
за остварување на своите барања.
Советот им препорачува на регионалните одбори на
СОНК да им овозможат учество на јавните протести
на сите полнолетни граѓани, кои ќе изразат лична
подршка на барањата на просветните и културните
работници, членови на СОНК.
Советот ги задолжува регионалните одбори на СОНК
да ги превземат сите неопходни подготовки за
организирање и одржување на мирни и достоинствени
протести.
1. Доколку ресорните министерства и Владата на
Р.Македонија не пристапат кон одговорен социјален
дијалог со раководството на СОНК за договарање на
взаемно прифатливи решенија по барањата, најдоцна
до 04-02-2015 год., во тој случај Советот на СОНК
заклучи да се организира – Ц е н т р а л е н п р о
т е с т пред ресорните министерства и Владата на
Р. Македонија на 06-02-2015 год (петок), со
учество на сите членови на СОНК кои ја подржуваат
Одлуката за штрајк, како и сите полнолетни граѓани
кои изразуваат подршка на легитимните барања на

СОНК.
1. Советот и на оваа седница ја потврди целосната
подготвеност
за
максимално
коректен
и
конструктивен однос и подготвеност за социјален
дијалог со ресорните министерства, со застапување
на легитимните интереси на членството, изразени
преку непосредно изјаснување на истите.
1. Овие Заклучоци влегуваат во сила со денот на
нивното усвојување.
Претседател
Јаким Неделков

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРИСУСТВО
НА СЕДНИЦАТА НА СОВЕТОТ НА
СОНК
ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА,
АБДИЛАЌИМ АДЕМИ
До
Абдилаќим Адеми
Министер за образование и наука
Почитуван Г – дине Министер Адеми,
Со нужно почитување и со надеж дека конечно ќе прифатите да
дојдете на седница на највисокиот орган на одлучување на СОНК,
ете одлучив да Ве поканам со вака отворена покана, иако добро
знам дека тоа не е многу вообичаено. Но за жал, почитуван Г-

дине Министер, сигурно дека не е вообичаено скоро повеќе од
половина година и во истиот период кој знае колку пати, Ви
имаме испраќано покани да присуствувате на седниците на
Советот и за нас од непознати причини досега не го направивте
тоа ниту еднаш. Дополнително се чувствуваме непријатно и
поради фактот дека досега не добивме ниту писмен, ниту усмен
одговор на поканите.
Почитуван Г-дине Министер, втора недела огромен број на наши
членови, ама истите се и Ваши јавни службеници,се во штрајк.
Нивните легитимни претставници во Советот на СОНК донесоа
Одлука за штрајк, откако членовите претходно, во огромно
мнозинство, се изјаснија за Барањата и за штрајк и повеќе пати
Советот едногласно ги носи одлуките за продолжување на
штрајкот, ама исто така Ве повикува итно да продолжат, поточно
да започнат преговори со Вас.
Последната Ваша изјава дека ќе продолжите да преговарате со
СОНК, само доколку штрајкот биде прекинат, истата ја
коментираа многу компетенти лица како од Р. Македонија, така и
од меѓународни организации и од тие причини јас нема да се
впуштам во коментар за тоа. Намерата на испраќањето на
отворенава покана ми е многу искрена и ќе бидам исклучително
радосен доколку ја прифатите и да дојдете на седницата на
Советот во недела, на 01-02-2015 год. Пред целата јавност Ви
ветувам дека Вие ќе го имате почетното обраќање на седницата и
можноста да им објасните зошто е потребно, прво да го прекинат
штрајкот, па после да преговарате со СОНК, за веќе изречените
казни по резултатите од екстерното оценување на учениците, за
кои денес дознаваме дека е издаден налог за пресметување со
платата за јануари и зошто толку лесно поминавте преку
изјавата на првиот синдикалец за образование во Европа, кој
патем речено имаше чест и лично тоа да Ви го каже, дека тоа е
единствен случај и несреќен македонски изум.
Почитуван Министер, Ве молам, дојдете на седницата и кажете им
на тие што донесоа Одлука за штрајк, дека не им се реални
барањата за зголемување на платите, иако и Вие знаете дека се

најниски од сите европски држави, се разбира вклучувајќи ги и
сите соседни земји.
Почитуван Г-дине Министер, кажете им исто така, како се
спроведе екстерното тестирање, каков нов квалитет покажаа
заменските наставници, за разлика од овие ,,непослушни”
наставници, меѓу кои ги има и стотици и ститици со звања –
истакнат и особено истакнат просветен работник и стотици од
нив биле наставници на сите министри, досегашни премиери,
претседатели на државата, универзитетски професори, пратеници,
амбасадори, познати инженери, истакнати доктори во медицината,
светски познати културни дејци… И сега, дел од нив ќе ја
завршуваат својата просветителска мисија, како казнети, што
значи лоши наставници.
Почитуван Министер, членовите на Советот од кои најголемиот
дел се наставници, исто така кажете им, како можеа да бидат
толку “наивни“ и без никаква “вистинска“причина, толку месеци
наназад и досега девет дена да бидат во штрајк, само заради
тоа на претседателот на синдикатот, кој исто така е нивни
колега наставник, преку штрајк да му одработат да биде
реизбран и тоа дури после една година.
И за жал, сосема на крај, Ви ветувам, ако навистина изнесете
аргументи со кои ќе не убедите дека сме погрешиле, што на
гарантирано право со Устав, но и вродено човечко право за
одбрана на сопственото достоинство се одваживме да побараме
нешто за што Ви ги презентиравме нашите аргументи, а досега
единствено имаме добиено одговор дека ниедно од нашите барања
не се реални, па и дури преку Ваши гласноговорници, дека се
штетни и за самите нас. Во таков случај ќе Ве испратиме со
аплауз
Почитуван Г-дине Министер, Ве молиме, дојдете конечно, на
седницата на Советот на единствениот репрезентативен синдикат
за образование во Р. Македонија, што меѓу другото Ви е и
законска обврска. Искрени поздрави,

П.С. Седницата ќе се одржи на 01-02-2015 год. (недела), со
почеток во 13 часот во салата за состаноци на СОНК – пошта 2
(нова железничка станица).
Претседател,
Јаким Неделков

ДЕМАНТ
ДЕМАНТ НА ИЗЈАВАТА НА РЕСОРНИОТ МИНИСТЕР
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СОНК во врска со изјавата на ресорниот Министер за образование
и наука, со која обврската за на надоместок на нето плата за
време на штрајкот на работниците, кои учествувале во него, ја
префрла на СОНК, го даваме следниот демант.
Согласно член 241 од ЗРО организаторот на штрајкот “може да
обезбеди надоместок на нето плата за време на штрајк на
работниците??? Толкувањето на одредбите од овој член се дека
законодавецот не пропишал дека задолжително обврската е на
организаторот на штрајкот, туку со употреба на терминот “може“
оставил простор преку Колективен договор синдикалната
организација, секоја посебно да го регулира ова право. Во
конкретниот случај Синдикатот –СОНК има потпишано Колективен
договор за вработените во основно образование и тоа член 54 од
истиот и Колектгивен договор за вработените во средно
образование по член 51 од истиот, кои го регулираат и
толкуваат правниот вакуум по член 241 од ЗРО, на начин што
согласно овие два колективни договора обврската за исплата на
плата за работниците за време на штрајкот е обврска на
работодавачот.

Од напред изнесеното согласно колективните договори за основно
и средно образование јасна е и неспорна обврската на
работодавачот, за плаќање на дневницата и за време на
штрајкот.
Потврда на ова е и фактот што ова законско решение беше и во
2008 година, кога СОНК беше во осум дневен Генерален штрајк, а
за тие денови согласно Колективните договори дневниците ги
плати работодавецот.

УСТАВОТ
ГО
ГАРАНТИРА
ШТРАЈКОТ, А ЗА МИНИСТЕРОТ –
ТОА Е СРЕДСТВО ЗА УЦЕНА
РАЗГЛЕДУВАЈЌИ ГИ НАЈНОВИТЕ СОСТОЈБИ ВО
ВРСКА СО ГЕНЕРАЛНИОТ ШТРАЈК СОВЕТОТ НА
СОНК ГИ ДОНЕСЕ СЛЕДНИВЕ ЗАКЛУЧОЦИ
Советот на Самостојниот синдикат за образование, наука и
култура на Р. М. ( СОНК ), на попладневната седница одржана на
29-01-2015г, разгледувајќи ги најновите состојби во врска со
Генералниот штрајк, по неколку часовна расправа ,едногласно ги
донесе следниве
З А К Л У Ч О Ц И
1. Советот во целост ги прифати јасните пораки од
страна на сите синдикални организации на СОНК, кои
осми ден се во штрајк, за продолжување на
Генералниот штрајк, се додека ресорните
министерства не започнат социјален дијалог со СОНК

и додека не се договорат заеднички прифатливи
решенија по Барањата.
Советот исто така, едногласно ја изрази и неговата
цврста определба за почитување на изразената
подготвеност на членовите, без разлика колку долго
ќе трае штрајкот, истите да истраат со одржување
на истиот, се додека не се постигнат прифатливи
решенија.
1. Врз основа на информациите добиени од Регионалните
одбори на СОНК, со податоци за конкретни
синдикални организации во повеќе установи, се
констатира дека бројот на истите, кои дополнително
се вклучуваат во штрајкот, е се поголем, како и
значаен број на нови зачленувања во Синдикатот,
што е многу јасен аргумент дека СОНК успева да ја
докаже исправноста на постапката за започнување на
штрајкот и оправданоста на барањата и покрај
големите притисоци и очигледната медиумска војна
против СОНК од најголемиот број на електронски
медиуми.
1. Советот оцени дека предлогот даден од страна на
Министерот за образование и наука за прекинување
на штрајкот , како услов да се продолжи со
преговорите со СОНК, е само уште еден непобитен
доказ за непочитување на Уставот и законите во Р.
М. и тоа од многу високо државно ниво и отфрлајќи
го овој предлог изразува очекување дека многу брзо
ќе биде сфатен исклучителниот и многу погрешниот
начин на притисоци врз СОНК и набрзо, согласно
Уставот и законите, ќе престане бојкотот на
законската обврска за преговори.
Советот, исто така, изрази жалење за изјавите на
Министерот , во врска со толкувањата на законите
во делот на исплата на дневниците за деновите во
штрајк, со што ги пречекори дури и своите

надлежности со јавно изнесената негова одлука дека
тоа ќе го направи СОНК! За ова прашање СОНК ќе
изготви посебен документ ,со кој, согласно
законските прописи, ќе утврди чија е обврската за
плаќање на дневниците за време на штрајк.
1. Советот на СОНК, врз основа на констатациите дека
секој ден евидентно се зголемува поддршката на
СОНК за штрајкот и оправданоста на Барањата, од
страна на огромен број родители, средношколци,
студенти, универзитетски професори и др., како и
голем број на невладини и непартиски организации,
го овласти најтесното раководство на СОНК, да
стапи во контакт со истите, со цел да биде
договорен начинот на кој може да ја конкретизираат
нивната поддршка на СОНК. Во таа смисла Советот го
реафирмира досегашниот принципиелен став за
неучествување во политичко -партиски прашања, но
ќе ја прифати поддршката на сите кои се легитимно
организирани, врз основа на законите во државата и
кои му изразуваат, исто така, легитимна поддршка
на СОНК.
1. Советот расправаше и по предлозите , а од некои
Региони формулирани како барања до Советот, за
преземање на поенергични легитимни мерки,
вклучително и организирање на централен протест во
Скопје, или пак ,протести во поголемите градови и
врз основа на тоа заклучи, Регионалните одбори
наредните неколку денови, да извршат консултација
со членството и врз основа на истото, Советот на
СОНК да донесе конкретна одлука, на нова седница
која ќе се одржи на 1-ви февруари
1. Се задолжува Стручната служба на СОНК, овие
Заклучоци да ги достави до ресорните министерства,
Интернационалата за образование, Европската
конфедерација, Меѓународната организација на

трудот, Комисијата на европската унија во Скопје,
како и до сите синдикални организации, преку
Регионалните одбори на СОНК.
1. Овие Заклучоци влегуваат во сила, со денот на
нивното донесување.
Претседател
Јаким Неделков
СЛЕДНА СТАТИЈА
СОВЕТОТ НА СОНК ЕДНОГЛАСЕН: ТРПЕНИЕТО И КОРЕКТНОСТА НЕ СЕ
БЕСКОНЕЧНИ
ПРЕТХОДНА СТАТИЈА
ДЕМАНТ

