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Врз основа на член 37 , член 41 и член 50 од Статутот на СОНК, Советот на СОНК на 

редовна седница одржана на 05-09-2015 година го  утврди следниот : 

 

                                                                                                                

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА САМОСТОЈНИОТ СИНДИКАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,НАУКА И 

КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (СОНК) ЗА ПЕРИОДОТ ОД ОКТОМВРИ 2010 ДО 

ЈУНИ 2015 ГОДИНА 

 

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ : 

Извештајот за активностите на Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија ( во натамошниот текст СОНК), во меѓуконгресниот 

период од V-от до VI-от  Конгрес има првенствена цел, да даде аналитичко и посеопфатно 

согледување на функционирањето на нашиот Синдикат. Ќе бидат опфатени сите чинители 

на СОНК, почнувајќи од членовите, синдикалните организации, регионалните одбори, 

Советот и највисокото раководство на Синдикатот. 

За да се добие што е возможно пореална оценка за вкупните состојби во СОНК во 

меѓуконгресниот период, преку активностите и крајните резултати од истите, неопходно е 

да се направи  осврт и на вкупните општествено и економски состојби во државата, кои 

неизоставно имаат силно влијание врз методите и начинот на делување на Синдикатот, 

како и степенот на постигнување на посакуваните резултати. 

Извештајот, како еден од најзначајните конгресни документи, нема за задача само  

да  даде отчет за петгодишното работење, туку треба да ги потенцира и слабостите во 

организацијата , секако и  јаките страни кои треба да продолжат да се одржуваат и да се 

надградуваат и неодминливо, влијанието на вкупните состојби во општествениот систем, 

во кој делува нашиот Синдикат. 

Изготвувачите на Извештајот и секако Советот на СОНК, како орган кој го утврдува 

текстот за расправа, како и Предлог - Извештајот што ќе биде ставен на усвојување од 

страна на делегатите на Конгресот, максимално ќе направат напори за изнесување на 

реалната слика, со приод кој ќе значи целосно откривање на вистинските состојби во сите 

сегменти. Тоа не треба да се сфати како желба или можност за создавање атмосфера на 
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негативизам за поттикнување на внатрешни пресметки во организацијата, туку 

маркирање на негативностите и надминување на истите преку бескомпромисно 

почитување на Статутот на организацијата, кој за истата има сила на Устав, како и 

спречување на создавање на можности преку смислено или несвесно групирање на 

поединци за изместување на Синдикатот од генералната линија, усвоена на неколкуте 

претходни конгреси и се поприсутни  однесувања на поединци или помали групи за 

прекомпонирање или напуштање на принципите на СОНК, кои се усвоени пред скоро 

деценија и пол. 

 

 

ОПШТЕСТВЕНО - ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ  И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПРАВНИОТ 

СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН АКЦЕНТ НА РАБОТНОТО ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Република Македонија во последните 5 години беше соочена со многу крупни 

предизвици, како на полето на функционирањето на политичкиот систем, така и во 

економските состојби и нивните рефлексии врз социјалниот статус на граѓаните, 

вклучително и на вработените во дејностите  што СОНК синдикално ги обезбедува. 

Во политичкиот дел беа организирани и одржани редовни избори за локалната 

самоуправа, како и за Претседател на државата и вонредни парламентарни избори. 

Споменатите избори сами по себе претставуваат крупен настан за секоја држава, за 

Р.Македонија дополнително, заради создадена видна политичка нестабилност во 

меѓупартиските конфронтации и последните две години со непотполно функционирање 

на Законодавниот дом. Таквите состојби објективно го стеснуваа просторот за делување 

на државните органи на полето на развој на социјалното партнерство и социјалниот 

дијалог. Но, тоа никако не може да биде земено како целосно оправдување за евидентен 

застој во претходни многу значајни успешно започнати процеси, посебно во периодот од 

2007 до 2012 год., период, во кој беа направени многу значајни позитивни измени во 

работното законодавство, особено во делот на  современо регулирање на социјалното 

партнерство и социјалниот дијалог. СОНК како неспорно најголемиот грански синдикат во 

државата, со евидентно изграден авторитет на исклучително одговорно и современо 

однесување во делот на заштита и унапредување на правата на своето членство, даде 

мошне значаен придонес за градење на позитивни односи на тој план во државата.  
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Законското регулирање на критериуми и постапка на стекнување на статус на 

репрезентативност на гранско и на национално ниво, конечно го сруши претходно 

воспоставениот  начин,  по инерција од претходниот систем, формирање на Економско 

Социјалниот Совет ( ЕСС ) на национално ниво, само од претставници на Владата, која 

единствено од тројцата партнери имаше неспорна легитимност, додека претставниците 

од здруженијата на работодавците и синдикатите, без секаква дилема беа без 

легитимност. Истото се однесува и на гранско ниво, преку кое, СОНК легитимно и 

убедливо стекна репрезентативност во дејностите од сите степени на образованието, 

науката и културата, а како клучен член на Конфедерацијата на слободни синдикати (КСС), 

преку истата и репрезентативноста на национално ниво и член на ЕСС на национално 

ниво и економско-социјалните совети на локално ниво. 

Тоа беа многу битни предуслови раководството на СОНК, избрано на последниот 

Конгрес, со целосна оправданост силно да се посвети на реализирање на конгресните 

определби и секако актуелните прашања и проблеми да ги решава преку социјален 

дијалог. Сигурно е дека, никој што имаше одговорен пристап, не можеше да става 

никаква забелешка на таквиот став на раководството, уште повеќе што тоа е докажан 

модел на однесување на најмоќните современи синдикати во демократските општества. 

За жал,  во почетокот на 2013 а особено во  2014 година, многу состојби видно се 

променија и на функционирање на правно-политичкиот систем во државата, кои 

очигледно рефлектираа и во промена на започнатиот курс на социјалното партнерство и 

дијалог.  Резултатите што СОНК ги постигна преку преговори со ресорните министерства 

во првите две години од мандатот (кои ќе бидат наведени во понатамошниот текст од 

истиот), во 2013 и веќе споменавме во 2014, отсуствуваа и беа заменети со формален 

социјален дијалог, кој практично не резултираше, заради низа причини кои влијаеа на 

таквото однесување од страна на ресорните министерства. Особено беше евидентно 

формализирањето на ЕСС кој беше прескокнуван и за доста значајни законски измени, 

или сосема нови закони од работното законодавство, што резултираше со неретко 

носење на законски решенија, кои неспорно претставуваа намалување на работничките 

права, а некои од нив беа дури целосно спротивни и со европското законодавство, како и 

со некои од меѓународните конвенции. 

Токму таквата состојба во сферата на социјалниот дијалог го стави раководството 

на СОНК во потреба да го заострува притисокот врз ресорните министерства, со цел да се 

воспостави вистински социјален дијалог. Тоа беше целосно подржано од страната на 

Советот на СОНК , како највисок орган, како и во сите регионални одбори. 
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КАКОВ Е СТЕПЕНОТ НА  РЕЗУЛТАТИ ОД РЕФОРМИРАЊЕТО НА СОНК 

Како потсетување ќе споменеме дека на третиот Конгрес на СОНК, одржан во 

декември 2001 год., една од најзначајните конгресни документи беше едногласно 

усвоената определба за итни и радикални реформи во СОНК. За овој опсежен процес 

многу често е зборувано на сите нивоа на СОНК, постојат огромен број на пишувани 

документи поврзани со истото и посебно во документите за IV-от и V-от Конгрес на СОНК. 

Со дистанца од 15 години од почетокот на реформите, неспорна е генералната оценка 

дека истите, кои беа правени со голема поддршка на Американската федерација на 

учители ( АФТ) и Холандскиот синдикат за образование (АОБ), беа темелна основа за сите 

резултати кои СОНК ги постигна од споменатиот III-ти Конгрес, па се до денес. Меѓутоа, 

овој процес и натаму мора да продолжи, бидејќи дури и по однос на јасно констатирани 

слабости во Синдикатот, кои единствено можат да бидат надминати само со реформски 

зафати и натаму се една од главните причини за отсуството на поголема акционост на 

нашиот Синдикат. 

 Анализирањето на овие состојби логично треба да почне од синдикалните 

организации, па се до највисокото раководство на нашиот Синдикат.  

Посакуваните реформи најмалку во досегашниот период се реализирани во 

синдикалните организации и тоа во најголемиот број од истите. Констатирано е дека 

многу мал број  синдикални организации имаат воспоставено континуирана активност, 

што значи дека во најголемиот дел многу ретко се одржуваат синдикални состаноци и тоа 

е една од главните причини што најголемиот број на  членови на СОНК не се 

информирани за многу крупни активности на органите на Синдикатот, а уште помалку има 

случаи на консултации со членството, како и иницијативи кон повисоките тела и органи на 

СОНК. Непријатно е во еден ваков документ да се констатира дека, не е мал бројот на  

членови на СОНК кои не ги познаваат ниту основните одредби на Статутот на СОНК, 

слично на тоа и неинформираност дека се потпишани колективни договори за 

најголемиот дел од дејностите и мошне мал е бројот на членови, кои ги знаат посебно 

важните одредби од Колективните договори. Колку и да е јасно дека ќе бидат 

предизвикани можни, одредени реакции на овие констатации, за истите мора отворено 

да се разговара и да се посочат носителите на обврските што треба да ги реализираат, за 

да ги немаме тие состојби. Секако дека клучно е секој работник кој се зачленува 

доброволно во СОНК треба вистински, а не само декларативно, да се запознае и да ги 

знае и правата и обврските што ги стекнува со зачленувањето во Синдикатот. 

Претседателите на синдикалните организации кои ја добиваат довербата од 

членовите во синдикалната организација, имаат дополнителна обврска во однос на 
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останатите членови за континуирано комуницирање со секој член, како и на ниво на 

синдикална организација, по сите прашања и проблеми кои се во надлежност на 

Синдикатот. Крајно неприфатливо е да има синдикални организации во нашиот Синдикат, 

кои немаат одржано состаноци дури и по цела една година, а во некои се одржуваат само 

за време на избори. Ова уште помалку е прифатливо како состојба која силно влијае врз 

акционата моќ на Синдикатот, во услови кога претседателите на синдикалните 

организации се организирани во посебните регионални одбори на СОНК, каде што ги 

имаат сите потребни услови и можности за целосно и многу навремено информирање.   

Регионалните одбори на СОНК, кои се вкупно 20 на ниво на држава , сите  имаат 

соодветни простории со целосна потребна опрема за современо функционирање. 

Генералната оценка за вкупното нивното функционирање е позитивна, кога станува збор 

за одржување на работни состаноци со членовите на одборите и за извршување на 

функцијата, како многу битна алка помеѓу членството, синдикалните организации и 

највисоките органи и највисокото раководство на СОНК. Заедничка слабост е што 

недоволно се остварува исклучително потребната комуникација директно со 

синдикалните организации, како и отсуството на одржување на работни состаноци на 

регионите, на кои ќе бидат правени согледувања на покрупните прашања со кои се 

соочени синдикални организации од конкретниот регион и врз основа на тоа градење 

иницијативи и предлози до Советот на СОНК. Имаше појави во неколку од регионалните 

одбори, истите да донесуваат одлуки по одредени прашања и да ги доставуваат до 

Советот на СОНК, што е спротивно на Статутот на СОНК, бидејќи истите не се органи на 

одлучување. Посебно негативна појава беа неколкуте примери на одлучување во неколку 

од регионалните одбори, по претходно донесена Одлука од страна на Советот на СОНК, 

која согласно Статутот е  извршна. 

Секако, дека секој регион може да биде и посебно анализиран, но  сметаме дека 

тоа треба да биде една од задачите во наредниот мандатен период, а овде само ќе 

констатираме дека евидентно постои состојба на целосно спротивни ставови по исти 

прашања од еден до друг регион. Самото тоа јасно упатува на  недостиг на потребна 

активност или пак подлегнување на влијанија надвор од Синдикатот. Во делот за 

регионалните одбори сметаме дека треба да ја содржи и неподелената констатација од 

потребата за професионализирање на претседателите на регионалните  одбори, како и 

вработување на административно лице, што ќе остане како една од задачите во 

наредниот мандатен период. 

На редовна седница  на Советот на СОНК во октомври 2014 год, со измени во 

одредени одредби на Статутот на СОНК  беа укинати републичките одбори по дејности, со 
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што практично беше укинато Претседателството на Советот на СОНК, кој го сочинуваа 

претседателите на републичките одбори. Причина за укинувањето на републичките 

одбори беше фактот што истите не успеаа, ниту после неколку мандати од нивното 

формирање, да профункционираат согласно одредбите од Статутот на СОНК. Формално 

функционираше Претседателството, меѓутоа целосно беше доведена во прашање 

легитимноста на ова тело на Советот, затоа што членовите на Претседателството не 

застапуваа ставови на републичките одбори кои практично никогаш не одржаа седници 

по ниедно прашање од конкретната дејност. 

Советот на СОНК, кој е највисок  постојан орган на Синдикатот помеѓу два конгреса, 

континуирано во последните три мандати, во основа многу успешно ја остварува 

надлежноста утврдена со Статутот на СОНК. Составот на членовите на Советот, кој е 

целосно изведен по основ на одредени функции (претседатели и секретари на 

регионални одбори), како и потпретседателите на Советот на СОНК, Генералниот секретар 

на Советот на СОНК и Претседателот на СОНК, може да се оцени како добро решение, 

според согледување од повеќе аспекти.  

Самиот број на одржани редовни или вонредни седници на Советот во тековнот 

мандат, како и прашањата  по кои расправал и одлучувал, многу јасно и недвосмислено ја 

потврдува оценката за успешното функционирање на Советот. Донесувани се и многу, 

условно кажано, сложени и комплексни одлуки, на кои им претходеле и најчесто 

изјаснување или консултации, за некои од нив од синдикалните организации, а со сосема 

мали исклучоци по сите други, задолжително ставови во регионалните одбори. Тоа е 

непобитен факт за демократско одлучување во Синдикатот и овој факт ги побива сите 

намерни или ненамерни тврдења за централизирано одлучување во Синдикатот. Исто 

така, непобитен е фактот дека поголемиот број на седници на Советот, на кој на дневен 

ред биле позначајни прашања, пред донесување  на одлуките по истите, секогаш имало 

многу опширна дискусија и таквите седници траеле по најмалку 3 до 4 часа. За 

одбележување е и фактот, што по најголемиот број на прашања одлуките се носени 

едногласно, што јасно укажува за претходно добро направена подготовка, како основ за 

расправа и одлучување, но во овој мандат како нова појава при одлучувањето на Советот, 

особено во последната година од мандатот, по неколку прашања, кои неспорно имаа 

посебна сложеност, одлучувањето се вршеше со мнозинство на гласови. Оваа нова 

поизразена во овој мандат појава, заслужува посериозно согледување и анализирање, со 

цел да се утврди дали е израз на дополнителна демократичност, или пак пренесување на 

влијанија кои не се одраз на синдикалните интереси, туку обид за протежирање и 

инволвирање на надворешни влијанија во Синдикатот. Како првичен впечаток ,може да 

се даде оценка дека се присутни  и двете причини. 
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Двајцата потпретседатели на Советот на СОНК, ја вршеа својата функција согласно 

одредбите од Статутот, што значи дека присуствуваа на сите седници на 

Претседателството (до неговото укинување), како и на седниците на Советот на СОНК. По 

овластување на претседателот на СОНК учествуваа и во работа на тркалезни маси на кои 

беше нашата организација една од учесничките, како и во дел од преговори со ресорните 

министерства по одредени прашања. 

Генералниот секретар, на кого основна задача според Статутот му е подготовки на 

седниците на Советот на СОНК, дневна комуникација со регионалните одбори, 

претседателите на синдикалните организации и членството, како и учество во разговори и 

преговори со социјалните партнери на сите нивоа, во основа сосема успешно ја 

обавуваше надлежноста што ја има. Покрај наведените надлежности, Генералниот 

секретар е и раководител на Стручната служба на СОНК и од оценките што се давани и во 

однос на тој дел, не се забележани пропусти или негативности во функционирање на 

истите. Генералниот секретар по својата надлежност е првиот соработник на 

претседателот на СОНК и најголемиот дел од неговите обврски се всушност логистичка 

поддршка на претседателот, а тоа аналогно наведува дека, оценката за успешност помеѓу 

тие две професионални функции на СОНК се взаемно поврзани. 

Највисокото раководство на СОНК, пред се Претседателот на Синдикатот, кој 

според Статутот е орган, сите свои надлежности ги извршуваше согласно Статутот на СОНК 

и спроведување на одлуките усвоени од Советот на СОНК. Непобитен е фактот дека 

претседателот на СОНК е клучниот двигател на активностите во организацијата, кој ги 

иницира и неизбежно учествува и во моделирање на одлуките и особено на 

реализирањето на истите. За многу прашања, претседателот, согласно Статутот има 

самостојност, особено во иницирање на прашања и прелиминарни преговори со  

највисоките претставници на ресорните министерства, со претставниците на единиците на 

локалната самоуправа, во претставувањето на Синдикатот преку средствата за јавно 

информирање, како и во меѓународната соработка. 

Успешноста на актуелниот Претседател, најобјективно ќе може да се оцени преку 

резултатите од вкупното делување на Синдикатот во мандатниот период, во кој истиот по 

силата на одредбите на Статутот има битна надлежност. Во овој дел, може да се 

потенцира дека актуелниот претседател во почетниот период од мандатот многу повеќе 

му посвети внимание на градењето на социјалното партнерство и дијалог, а притоа не 

покажа посебен интерес за претставување на тие активности пред јавноста, преку 

медиумите. Очигледно е поделеното  мислењето во членството околу тоа, дали е 

потребно и која е користа за Синдикатот од тоа секоја активност да биде презентирана во 
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јавноста, но исто така, останува сепак еден дел кој може да биде прифатен дека подолго 

време, отколку што можеби беше прифатливо, претседателот во почетокот на мандатот 

не посвети јавно презентирање на активностите пред  јавноста. 

Воочлива е изразената внимателност на претседателот во однос на формулирање 

и покренување на прашања и проблеми пред органите на Синдикатот, со настојување тоа 

најчесто да го направи после направени консултации или согледување во организацијата. 

Тоа е јасно изразен демократски пристап, меѓутоа често пати токму заговорниците за 

вакво лидерско однесување во организацијата, истото потоа го дефинираат како слабост 

или немање на доволна одлучност на покренување на активности за разрешување на 

одредени проблеми. Како резултат на зачестените забелешки, а понекогаш дури и 

посериозни реакции, претседателот на СОНК во вториот дел на мандатот покажа многу 

јасно изразена енергичност , со изненадувачка голема присутност во јавните медиуми и 

се случи повторно, што е посебно за одбележување, дел од поединци, па дури и неколку 

регионални одбори што бараа промена на метод на неговата работа, дури и 

пречекорувајќи ги статутарните надлежности, жестоко да реагираат со напади. 

Ова се иницира во Извештајот со цел и да се отвори расправа по една состојба која 

трае многу подолго од сегашниот мандат, но токму во овој, дојде до најголемо 

излегување на површина на ваквата состојба, дали СОНК има формирано критична маса 

во членството со точно дефинирани, условно кажано правила на игра, составени од, јасно 

не само утврдени, туку и применети права и одговорности во организацијата. Без да се 

расчистат овие дилеми, постои многу реална опасност СОНК и понатаму во одредени 

ситуации  и тоа по многу битни прашања, да се однесува не како единствена 

организација, туку како федерација и неретко како асиметрична конфедерација. Во 

таквите случаи секогаш ќе постои изместена ситуација, во која со голема леснотија и без 

било какви аргументи да се вршат напади, не само врз претседателот, туку и во опасна 

поделба внатре во организацијата со несогледливи негативни последици.  

 

ПОЗНАЧАЈНИ АКТИВНОСТИ И СТЕПЕН НА НИВНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПО ДЕЈНОСТИ 

Детска заштита 

 Во февруари 2011 година беше потпишан новиот Колективнен договор за Детска 

заштита, со кои значајно се подигнати правата од работен однос, споредено со законските 

одредби што ги регулираат истите во оваа дејност. Прв пат после повеќе децении, 

коефициентите на сложеност по работни места се целосно изедначени со истите или 

слични работни места во основното и средното образование. За одбележување е и 
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одредбата која е единствена во колективните договори во било која дејност во јавниот 

сектор или гранка во реалниот сектор, како грански колективни договори и не само во 

нашата држава, туку и пошироко, каде што е утврдено, во случај на технолошки вишок 

единствен критериум да е – договорот за работа ќе му биде откажан на оној работник со 

најмал работен стаж ( поинаку кажано, кој последен дошол,  во таков случај нему ќе му 

биде раскинат договорот за работа).  

Прашањето со поголем број на деца во група од стандардите според нормативите , 

раководството на СОНК постојано го покренуваше и во овој мандатен период пред 

ресорното министерство, но за жал, покрај искрените напори од двете  страни овој 

проблем не е решен. 

Со максимални ангажирања и континуирано покренување на проблемот со 

хонорарно анагажирани работници во детските установи, СОНК успеа заедно со 

ресорното министерство целосно да биде решен, а ист е и случајот и за вработените на 

определено време со трансформирање на работниот однос. 

Кај поголем број на наши членови, секако со ангажирање на СОНК, извршено е 

унапредување на работните места, соодветно со нивниот степен на образование (ова 

особено важи од негователите  во воспитувачки, кои во меѓувреме се стекнаа со повисок 

степен на образование). 

По подолго време,  конечно во сите установи е решен проблемот со работното 

време за негователките и воспитувачките и тоа исклучиво заради енергичната заложба на 

раководството на СОНК пред надлежните претставници од Министерството за труд и 

социјална политика (МТСП), што е многу значајна придобивка. 

Со инсистирање и опстојување на барањето  на СОНК при измени на Законот за 

детска заштита, целосно се рационализира постапката за стекнување на лиценци за 

воспитниот и негователскиот кадар, во смисол на упростување на постапката за вадење на 

документација за лиценцирање, сведување на минимум на трошоците што треба да ги 

покријат вработените и олеснување на изнаоѓање на одговори на прашањата за 

стекнување со лиценца (издадени прирачници), како и поедноставување на процедурата 

за практично полагање на стручниот испит за лиценца.  

  СОНК има значаен удел во конечното договарање и одлучување преку МТСП и 

Владата на Р.М. за забрзана изградба на нови капацитети, како објекти за детски 

градинки, преку кои покрај зголемување на бројот на опфатеност на децата од 

предучилишна возраст, во голем дел ќе се растерети бројот на деца во постојните објекти 
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што е над нормативот, а исто така се отвораат реални можности за нови вработувања, а и 

решавање на евентуален технолошки вишок во постоечките установи. 

 Во завршна фаза на подготовка е и предлогот што го изработува највисокото 

раководство на СОНК, кое после верификување во Советот на СОНК, ќе биде доставено 

преку МТСП и до Владата на Р.М. за дополнување на Законот за детска заштита, со кој ќе 

се утврди законска обврска за задолжително опфаќање на децата во установите од 

предучилишна возраст- во детските градинки, по навршување на 3 год. возраст, како дел 

од бесплатното образование. 

Конечно, после подолги преговори со МТСП, со Спогодбата потпишана на 4-02-

2015 год. започна и примената на усогласување на висината  на платите според 

коефициентите од Колективниот договор потпишан во 2011 год, што ќе се врши во 

динамика. Раководството на СОНК, максимално ќе прави напори ова прашање целосно да 

се реши со нареден ребаланс или со Буџетот за наредната календарска година. Со тоа, 

конечно после неколку децении, ќе се изедначат платите  на сите работни места во 

детските градинки, со платите во основното и средното образование. 

На крајот од овој дел на Извештајот ќе го цитираме целосно членот 3, став 2 од 

Колективниот договор за детска заштита кој гласи “Овој договор се применува 

непосредно и е задолжителен за работодавачите и работниците кои го склучиле и 

работниците кои во времето на склучување биле или дополнително станале членови на 

Самостојниот синдикат за образование наука и култура (во натамошниот текст: СОНК) “.     

Отворено прашање до сите членови на СОНК во установите за детската заштита, а 

особено до претседателите  на синдикалните организации во истите е: Дали посочениот 

член целосно се применува во Вашата синдикална организација ? 

 

Основно и средно образование 

Во  СОНК синдикално се обединети 6 дејности, за кои постојат посебни закони на 

дејности (детска заштита, основно образование, средно образование, високо 

образование, наука и култура) и неспорен факт е дека со најголем процент на вработени, 

аналогно на тоа и членови на нашиот Синдикат се од основното и веднаш потоа од 

средното образование. Секако дека, не е како строго правило, меѓутоа логично е 

организацијата и соодветен процент од активностите да посвети на овие две дејности, кои 

се по многу што слични, но и претставуваат на одреден начин и локомотива во 
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композицијата на СОНК. Секако дека и процентот на прашања или поточно проблеми се и 

логично најбројни во овие две дејности. 

На самиот почеток на овој мандат СОНК, посебно раководството и Советот, беа 

ангажирани во преговори со Министерството за образование и наука (МОН) во делот на 

измени во законите за основно и средно образование  во делот на надлежностите на 

Државната просветна испекција (ДПИ), како и во отворање на пошироки дебати околу 

моделот на екстерното оценување. Беа остварени многу работни средби со МОН и тоа на 

највисоко ниво, со ресорниот Министер, заменик Министер, директорот на ДПИ, 

директорот на БРО и други овластени високи претставници на Министерството по 

одделни сектори и служби. Во контекст на ваквиот начин на комуникација помеѓу СОНК и 

овластените преставници од МОН, повеќе пати беа организирани и одржани тркалезни 

маси по одредени прашања и врз основа на опсежните анализи и давани предлози и 

мислења, поголем број битни прашања од интерес на нашиот Синдикат, беа договарани и 

заеднички ставови. Дел од тие ставови беа вградувани во законските или подзаконските 

акти, со кои битно се менуваа претходните решенија, за кои Синдикатот сметаше дека не 

се прифатливи од аспект на нашето членство и вкупно вработените од овие дејности. 

Посебно ќе го одбележиме резултатот од договорите со највисоките претставници од 

МОН, со директно вклучување на најодговорните од ДПИ, во врска со начинот на 

функционирање на ДПИ и особено околу повеќе случаи на непрофесионално однесување 

на дел од просветните инспектори, со непримерно  однесување, особено во делот при 

вршење на испекциски надзор. 

Непобитен е фактот дека најголем дел од тие негативни состојби се отстранети, 

вклучително и повлечените изречени казни на неколку десетици просветни работници,       

посебно во Струмица и Прилеп, кои по интервенција на СОНК беа повлечени. 

Неспорно мошне конструктивни преговори СОНК имаше и со БРО по низа нивни 

проекти и голем дел од предлозите на СОНК, беа вградени во проектите на Бирото. 

Во контекст на социјалниот дијалог и во тие рамки во преговори со МОН, не е 

спорно дека СОНК и МОН остварија повеќе заеднички решенија во интерес на 

образованието и тоа во сите степени и во тој дел може да се смета дека тоа беше 

изразито позитивен пример на современо социјално партнерство и резултати од истото, 

по принцип на взаемно почитување и респектирање. 

Не може да се одбегне фактот, кој безмалку е целосно спротивен од погоре 

наведеното од основното и средното образование, кога станува збор за високото 

образование и науката. Взаемна беше подготвеноста и желбата и на СОНК и на МОН за 
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склучување на Колективен договор за високото образование и науката. Во таа намера беа 

одржани бројни работни средби и на ниво на работни групи беа изготвени и неколку 

текстови на колективни договори. За жал, сеуште овие две исклучително важни степени 

од системот на образование, вклучувајќи ја и науката и натаму остануваат без ниту 

првичен колективен договор и покрај тоа што е обврска од ЗРО уште од далечната 1994 

година. 

Според сознанијата што ги има раководството на СОНК, причината на ваквата 

состојба лежи во незаинтересираноста на најодговорните во дел од државните 

универзитети, кои очигледно не се подготвени за регулирање  особено на некои прашања 

со колективен договор. 

На такво нивно однесување им оди во прилог и недоречената законска регулатива 

во делот на колективното договарање, каде што не постои никаков рок во кој социјалните 

партнери треба да ја завршат оваа законска обврска и како последица на тоа многу битни 

прашања од работните односи, особено од делот на платите во високото образование и 

науката, се надвор од сите законски прописи на државата.  

 

Ангажирање на СОНК во дејноста култура 

Културата како дејност е една од најсложените во делот на јавниот сектор од 

едноставна причина што истата ја сочинуваат многу, според законот, поддејности кои во 

суштина се фактички посебни дејности. Самиот факт што во дејноста култура спаѓаат 

установите од : домови на култура, библиотеки, музеи, театри, културно – уметнички 

друштва , сценско - музичка дејност ( опера, балет, оркестри и сл), кои во голем дел се 

евидентно различни по сложеност и специфичност на работни места, сето тоа толку јасно 

ја дава сликата на исклучително сложена дејност. 

СОНК и Министерството за култура повеќе години интензивно работат на 

изнаоѓање и усогласување на заеднички решенија, со цел да се решат безброј отворени 

прашања во културата. Како најзначајно прашање во изминатите години беше 

склучувањето на нов Колективен договор, со кој ќе се уредат прашањата од делот на 

работните односи и особено решавањето на хаотичните состојби во делот на разликите во 

платите и тоа не само помеѓу поддејностите туку и во рамките на една иста установа за 

исти работни места. Раководството на СОНК целосно е свесно за сложеноста на сите овие 

проблеми и покрај се имаше и има целосно разбирање за сите реакции од страна на дел 

од членовите во врска со оддолжувањето на решавање на овој проблем.  
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Во времето на изготвување на овој текст на Извештајот во процедура е јавната 

расправа на новиот Колективен договор за културата, со кој треба конечно да се разреши 

претходно елаборираниот проблем и секако најголемиот дел од евидентно присутните 

проблеми во културата, треба набрзо да бидат надминати. 

 

 

ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА СИНДИКАЛНИОТ ФОНД НА СОНК 

Синдикалниот фонд, кој постои повеќе од 15 години, континуирано покажува 

зголемување на финансиската моќ, а со самото тоа и бројот на корисници по сите основи, 

секоја година е поголем во споредба од претходната. Задоволството е уште поголемо што 

таквите позитивни состојби во Синдикалниот фонд овозможуваат постојано зголемување 

на поволностите во интерес на членовите, кои се корисници по било кој основ  од истиот.  

Сепак, мора да се напомене една состојба која не само што никако не може да 

биде прифатлива, туку се повеќе е загрижувачка. Имено, еден дел на наши членови кои 

земаат бескаматен кредит, истиот не го враќаат според динамиката на рати утврдена со 

Правилникот на Фондот, а  има еден дел на корисници  кои и подолг временски период, 

целосно престануваат со враќање на кредитот. Тоа е целосно спротивно и на намената на 

Фондот и секако е на штета на другите корисници на истиот, поради што Управниот одбор 

на Фондот, како и Стручната служба на СОНК, ќе мораат да превземат поефикасни мерки 

за надминување на овие состојби. 

Вредно е да се одбележи дека Синдикалниот фонд е единствен пример на 

функционирање на финансиска подршка на членовите на Синдикатот, не само во нашата 

земја  туку и во целиот Регион и тоа е причина повеќе дополнително да се прават напори 

за негово јакнење , отстранување и надминување на констатираните слабости. 

ПРАВНА ЗАШТИТА 

Нашиот Синдикат во целост ја остварува статутарната обврска со обезбедување на 

бесплатна правна заштита за своите членови. Право на користење на оваа заштита има 

секој член на СОНК кој смета дека некои од неговите права од работен однос утврдени со 

закон или колективен договор му се доведени во прашање од страна на работодавецот 

или пак од друг орган од власта на било кое ниво. 
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Правната заштита која ја извршува адвокатска канцеларија, се состои од давање на 

правен совет, изготвување на  потребните правни документи, па се до последната судска 

инстанца, доколку членот одлучи да води судски спор. 

Од извештаите што ги поднесува адвокатската канцеларија до Советот на СОНК, во 

извештајниот период помеѓу двата конгреси, дадени се следните бесплатни правни услуги 

од  страна на СОНК :  

 Правни совети – 2.463 

 Тужби - 125 

 Застапувања на суд - 217 

 Приговори - 869 

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

СОНК е редовна членка на Интернационалата за образование (EI) од 1998 година и 

согласно Уставот на Интернационалата ( соодветен највисок  документ како што е Статутот 

на СОНК), ги исполнува, без исклучок, сите обврски кон Интернационалата, во смисла на 

давање потребни информации за сите позначајни активности, учество во давање на 

солидарна подршка во случаи кога некои од членките на EI по било кој основ има потреба 

за солидарна синдикална поддршка, учествува во давање на иницијативи, предлози по 

прашања што ги покренуваат органите на Интернационалата и сл. Во редот на 

позначајните обврски, што нашиот Синдикат во целост ги исполнува е и членарината, која 

се плаќа во вкупен годишен износ на една рата и тоа најдоцна во првата половина од 

годината.  

СОНК како редовна членка на Интернационалата има обврска да учествува и на 

конференции, тркалезни маси, советувања и сл. и да дава свој активен придонес, но од 

причини на неодложни активности кои се извршуваат, често пати и во времето на таквите 

активности на EI, СОНК ова присуство во целиот период на членство, го сведува на нај 

неопходни настани. 

Со посебно задоволство ќе го одбележиме и големиот придонес што 

Интернационалата, а особено на Генералниот секретар на истата,  го имаат пружено на 

СОНК, во моменти кога тоа ни било најнеопходно. Овде пред се се мисли на барања за 

почитување на социјалниот дијалог, во случај  кога СОНК имал одредени проблеми во ова 
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остварување, со надлежните државни органи. Како аргумент дека СОНК е исклучително 

почитуван како членка на EI, ќе го наведеме и податокот дека Генералниот секретар на 

Интернационалата, во која членуваат  синдикати за образование од 172 земји, со над 30 

милиони членови, во последните 10 години престојувал 4 пати во посета на СОНК, што е 

редок пример во однос на  други синдикати членови на EI. 

СОНК покрај членството во EI и споменатите активности, исклучително блиска и од 

голема корист има остварено соработка и со неколку многу значајни и на меѓународен 

план моќни синдикати за образование како што се : американската  федерација на 

учители - АФТ, холандскиот синдикат за образование - АОБ и без исклучок со сите 

репрезентивни синдикати за образование од Југоисточна Европа, вклучувајќи ги сите 

соседни држави, исклучувајќи го синдикатот за образование од Република Грција. 

Меѓународната соработка е од големо значење за нашиот Синдикат, бидејќи 

покрај размената на искуства обезбедува и  взаемна подршка, секогаш  кога истата е 

потребна. 

Со посебно задоволство ќе го одбележиме потпишувањето на Меморандум за 

соработка на синдикатите за образование од балканските земји во 2011 година во Охрид, 

а на таа прва заедничка средба иницијатор и домаќин беше токму нашиот Синдикат и  

според потпишаниот Договор, синдикатите од балканските земји најмалку еднаш 

годишно и тоа секогаш со менување на домаќинот, одржуваат работни средби. 

Во делот на меѓународната соработка, во која без секакви дилеми, искуствата се 

многу позитивни во делот на образованието, спротивно на тоа, сеуште делот од 

синдикати од културата не се зачленети во некоја од светските или европските асоциации 

од културата, а како главна причина за истото е што такви асоцијации, што според сите 

сознанија што СОНК ги има, сеуште не се формирани. 


