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Драги колешки и колеги, 

 Почитувани гости, 

Денес, ќе треба да направиме заедничка оценка, за тоа како 

функционираше нашиот СОНК изминатите 5 години, во какви општествено – 

економски услови се одвиваше неговата активност, посебно треба да ги 

акцентираме слабостите, секако за да не ни се повторуваат понатаму и 

особено важно ќе биде да ги договориме приоритетите за наредниот пет 

годишен период.  

Пред нешто повеќе од 5 години, на V-от Конгрес,  во oктомври 2010 

година, откако бев избран за нов претседател на СОНК, застанав пред една 

слична говорница, да се заблагодарам за добиената доверба и вообичаено 

искажав оптимизам и целосна подготвеност СОНК да го продолжи веќе 

трасираниот пат. Сега со дистанца од пет години, сигурен сум, а се надевам и 

вие ќе се согласите со тоа, дека генералната линија на СОНК продолжи и во 

овој период. Нашиот Синдикат и понатаму без дилеми е препознатливиот и 

моќниот СОНК , но секако во вкупниот багаж има и слабости и 

нереализирани цели. Сигурно е дека смената на раководството, би рекол и 

очекувано влијаеше и на енергичноста, особено во првиот период од 

мандатот, а дополнително силно влијание имаа и евидентното влошување 

на економските состојби вкупно во светот, сите изминати пет години, кои 

неизбежно рефлектираа и врз економскиот потенцијал на нашата држава. 

Ако се тргне од главните задачи кои ги има секој сериозен Синдикат, а тоа се 

- да ги брани и зачува веќе постигнатите права на работниците и да прави 

напори за нивно подигнување, веднаш може да се констатира дека првата 

задача е целосно реализирана. Во однос на втората задача имаше и 

конкретни напори на СОНК и секако и конкретни резултати , меѓутоа многу 



помали од тие што очекувавме и сакавме да ги постигнеме. За тоа постојат 

повеќе причини. За истите ќе стане збор подоцна во моево обраќање.  

Би сакал и во оваа прилика да зборуваме отворено за нашите слабости 

во организацијата. За нив има направени согледувања во Извештајот, но ете 

јас сум подготвен уште поотворено да ги откриеме тие слабости. Моето 

цврсто убедување е дека и СОНК ,, боледува “ од сваќањето на најголемиот 

дел од членството дека СОНК е само раководството и затоа многу често наши 

членови излегуваат со изјава – што направи СОНК ?, или што направивте вие 

од СОНК?., дури и за прашања или проблеми кои се во надлежност на 

синдикалните организации, а понекогаш само на ниво на Регион. Потсетувам 

дека на оваа мошне опасна слабост во голем дел од членството, се укажува 

дури повеќе од една деценија. Истото навистина м о р а м е  што поскоро да 

го санираме. Постојат дел на раководства на синдикални организации, кои 

нивната главна обврска за постојана комуникација со членството не ја 

остваруваат и најчесто токму тие на повисоко ниво испорачуваат и барања, а 

и се пожестоки во критиките кои ги адресираат, како да се директно од 

членството. Ова е исто така многу сериозно, бидејќи често пати се добива 

искривена или целосно погрешна слика за одредена синдикална 

организација, а понекогаш и за цел Регион. Тоа се покажа и за време на 

изборите во синдикалните организации и во Регионите, каде што и над 

одредени предвидувања беа извршени измени во раководствата и тоа 

најмногу токму во такви организации или Региони. Се покажа дека 

неколкупати СОНК и на национално ниво, под притисок на поедини 

порадикални поединци, кои тврдеа дека нивните барања произлегуваат од 

членството, СОНК градеше одредена политика, во некои случаи конкретни 

барања, се покажа дека не се одраз на барање на мнозинството од 

членството. И секако, видено и од досегашното искуство, токму тие бараа 

одговорност од раководството.   

Во редот на согледаните слабости, ќе ги наведам и неспроведувањето 

на Одлуки од  органите на СОНК, кои патем кажано според одредбите на 

Статутот се задолжителни, како и не реализирање на одредби од потпишани 

Колективни договори, што е дирекно на штета на голем дел на нашето 



членство. Тоа е, секако обврска најмногу на синдикалните организации и 

еден дел за некои од наведените слабости и на Регионалните одбори. Како 

пример - зошто додатокот на коефициентот на платата на наставниците во 

основното и средното образование за класното раководство, има случаи 

каде што го користат наставници кои не се членови на СОНК, иако тоа е 

придобивка од колективните договори за основно и средно образование?! 

Зошто целосната заштита за вработените во основното и средното 

образование за петте години пред исполнување на услов за одење во 

пензија, кој е исто така придобивка од колективните договори, го користат и 

вработени кои не се членови на СОНК?! Зошто должината на годишниот 

одмор која е повисока од со Закон утврдениот износ, ја користат и тие кои не 

се членови на СОНК?!, започнувајќи од градинките, основното, средното 

образование, па се до културата. На овие прашања секако одговор треба да 

дадат во синдикалните организации, каде се присутни овие наведени 

примери.  

Во овој дел на детектирање на слабостите сметам дека е потребно да 

се направи согледување, кое е во надлежностите на регионалните одбори, 

во врска со тоа – каков е дијалогот помеѓу раководствата на синдикалните 

организации и раководствата на установите. Тоа е мошне важно прашање, 

затоа што голем дел од проблемите со кои е соочено директно нашето 

членство, се создаваат токму во самите установи и сигурно нивното 

решавање мора да се бара кај нив. Дел од искажано незадоволство кое оди 

на адреса на СОНК, е токму од нерешавање на овие проблеми, за кое 

раководството на СОНК најчесто нема ни сознание за тоа.  

Не може да не го споменам проблемот со покривање на трошоците за 

превоз на вработените, пред се во основните училишта во оддалечените 

рурални средини, кој се создаде со воведувањето на системот на бруто 

плати. Овој проблем беше актуелен и на 5-от Конгрес, за кој тогашниот 

претседател, а сегашниот почесен претседател – Дојчин Цветаноски, рече 

дека од правен аспект не е спорен, меѓутоа е спорен од правичен аспект. Во 

решавањето на овој проблем, погрешно се бара решение на централно ниво, 

од едноставна причина што постои и Одлука на Уставен суд од 2009 год, која 



јасно забранува различен износ на трошоци за превоз од оној што е вграден 

во бруто платата. Раководството на СОНК никогаш не се откажа од барање на 

решение за овој проблем, бидејќи и натаму цврсто стоиме на ставот дека е 

неприфатливо  , без разлика колкав е тој број, некој од вработените во 

основните училишта да издвојуваат од својата плата за покривање на 

трошоците за превоз и до 40% од износот на истата. Овој проблем е присутен 

скоро секаде, освен во градските средини. Ние сметаме дека решението 

треба и сигурно настојчиво ќе го бараме во договарање со локалната 

самоуправа и секако со поддршка од раководствата на училиштата. 

Неизбежно е и прашањето за корекција на висината на платите и тоа 

во сите дејности што синдикално ги покрива СОНК. Свесен сум за ризикот 

што го превземам со отворање на ова прашање и посебно со моето 

размислување како може да се решава истото.  

Образованието, науката и културата се дел од дејностите од јавната 

администрација, кои целосно се финансираат од јавниот буџет. Истото важи 

и за целокупната државна администрација: полицијата, армијата, судството, 

здравството. Тоа значи дека секое поместување на висината на платите во 

било која од дејностите, веднаш предизвикува соодветна реакција и кај 

останатите. Познато е дека СОНК неколку пати од 2001 година, па наваму, го 

покренуваше прашањето за зголемување на висината на платите и истото 

имаше и позитивни резултати, но без исклучок во сите тие барања , 

применуваше и најрадикални средства. Факт е дека СОНК, чие членство  и 

скапо ги плаќаше тие активности, а другите пасивно само набљудуваа, а 

некои дури преку своите синдикални раководства преку таквите активности 

работеа да се разнебити нашиот Синдикат. Такви случаи беа во 2002 г, а 

особено во 2004, 2005, 2006 година, за после добиениот процент на 

зголемување на платите во нашите дејности, да биде применето за сите 

останати, што од аспект на Владата на државата може да се смета за логичен 

и исправен потег. Меѓутоа, како искуство, мошне добро го научија и 

ресорните министерства и оттука  најверојатно е се потврдиот однос на вакви 

барања на СОНК, од една страна, а од друга страна, се поочигледен е и 

односот на поголемиот дел од членството на СОНК и тоа од сите дејности, 



кои отворено го поставуваат прашањето - до кога само ние? Во такви случаи, 

тие што не прават анализа зошто е таков односот, а некои пак ги користат 

ваквите состојби, со прикриена цел веднаш да биде нападнато 

раководството и да се бара и  негова смена.  

Тоа најјасно се покажа при последното барање на СОНК за корекција 

на платите. Ова не значи дека нихилистички гледам на ова прашање, туку е 

мошне јасно дека, за некои барања мора да има договор и со другите 

синдикати кога станува збор за права кои треба да бидат остварени од исто 

место каде што надлежноста е заедничка. СОНК, се разбира како најголем 

Синдикат во јавниот сектор, треба да биде носител на покренување на 

прашања и барања, кои се и за другите делови од јавниот сектор, но не може 

да биде како откачена локомотива, а останатите да чекаат после тоа да бидат 

третирани како дел на иста композиција.  

СОНК во наредниот мандатен период легитимно треба да побара со 

социјалните ресорни партнери, а тоа значи со Министерството за 

образование и наука; Министерството за труд и социјална политика и 

Министерството за култура, задолжително да учествува во фазата на 

изготвување на проекција на буџетите за секoја наредна година, секако во 

делот на средствата што треба да се планираат за висината на плати. Тоа не 

значи дека треба да се поттикне сваќање оти нашите ставови и барања ќе 

имаат тежина на Владата или Собранието на државата, туку сум сигурен дека 

аргументите кои ќе ги ставиме на масата во тој дијалог, ќе бидат соодветно 

вреднувани во конечните обликувања на буџетите. Истото важи и за 

буџетите на локалната самоуправа, во делот каде истите имаат законска 

обврска во финансирањето на установите на нашите дејности. Со 

постигнување на оваа цел, меѓу другото ќе им дадеме можност на тие што 

имаат единствена улога да кажуваат што СОНК направил, можност повеќе и 

тие да излезат на јавна сцена, како што тоа го правеа околу нашето залагање 

за екстерното оценување. Со горчина кажано, ама сакам да биде шеговито!... 

Некако природно, како да се наметнува прашањето за социјалното 

партнерство и социјалниот дијалог. И околу ова исклучително важно 



прашање има дел во Извештајот и особено во Резолуцијата за социјалниот 

дијалог. Секој што реално ги оценува состојбите, ќе се согласи дека СОНК 

беше и е главниот актер на полето на социјалното партнерство и дијалог од 

редот на синдикатите во државата и дека има неспорна заслуга, заедно со 

државните надлежни ресори, особено со Министерството за труд и 

социјална политика за воспоставување на високи стандарди, а некои дури се 

и над европските, кои се вградени  и во Законот за работни односи во 

периодот од 2007 година, па се до последните измени во овој дел. Ова значи 

и исти стандарди и на највисоко, односно на национално ниво, што значи 

Владата и репрезентативните синдикати на национално ниво. Неспорен е 

фактот дека СОНК има изградено односи со ресорните министерства по 

принципот на взаемно почитување и вложување на максимални напори од 

двете страни, врз основа на аргументи и реални можности, да се доаѓа до 

взаемно прифатливи решенија. Најсвеж пример на такво однесување е 

Спогодбата помеѓу СОНК и МОН за значајни измени во делот на екстерното 

оценување, со целосно бришење на паричните казни и договор за зедничко 

согледување на сите недостатоци на системот на екстерно оценување. Пред 

тоа, сличен договор СОНК со ова Министерство имаше и во делот на казните 

што ги изрекуваше Државната просветна инспекција, како и преполовување 

на обврските за водење на педагошката евиденција и администрација. Ова 

се само примери, кои се со исклучително значење, дека вистинскиот 

социјален дијалог помеѓу релевантни социјални партнери е незаменлив. 

СОНК ќе презема максимални напори и за натамошно градење на 

социјалниот дијалог, но во наредниот период со ставање на акцент , многу 

повеќе за социјален дијалог на ниво на работодавец и локалната 

самоуправа. 

Драги колешки и колеги, би сакал да не биде сфатено како прејако 

моето убедување, кое се надевам е и на најголемиот дел од нашето 

членство, со тоа секако и на делегатите на 6-от Конгрес, дека СОНК е од 

големо значење, не само за членовите на нашиот Синдикат, туку посредно и 

вкупно за образованието, науката и културата, а со тоа и на ниво на целата 

наша заедница. Оттука, сите имаме голема обврска и да го чуваме и да го 



градиме СОНК, за да можеме моќно ДА ОДИМЕ ПОНАТАМУ, зошто ако 

застанеме, тогаш сигурно ќе бидеме мошне подложни за губење на 

енергијата и секако напуштање на местото што го имаме сега. Сите проблеми 

и слабости што ги имаме, треба да ги решаваме во отворен дијалог, на сите 

нивоа, а тоа значи од синдикалната организација, Регионот, па се до Советот 

на СОНК во демократска атмосфера, онака како што СОНК е поставен со 

принципите и методите вградени во Статутот на нашиот Синдикат. Треба 

многу брзо да ги препознаваме сите обиди што ќе се јавуваат внатре во 

организацијата, чија цел нема да биде јакнење на Синдикатот, туку негово 

постепено поткопување и со крајна цел за негово рушење.  

Скоро деценија и половина, СОНК е соочен со такви однесувања, дури 

неколку пати и со мошне сериозни потреси во СОНК. Тоа беа особено 2005 

година, се повторија 2010 година, пред претходниот Конгрес, а истото се 

случи и пред сегашниот Конгрес. Појавата на Пленумците, со жестоки напади 

врз СОНК, со ширење на полувистини и целосни лаги, со обиди за значајни 

инволвирања во одредени средини, преставуваа реална опасност и секако 

главна цел им беше превземање и разбивање на нашиот СОНК. Се разбира 

дека навреме беа прочитани нивните намери и со мудро водење на 

активности од страна на раководствата на сите нивоа, не успеаа да се 

инволвираат во раководствата, а некаде каде што некои беа инфицирани, 

оправдано членството ги смени од раководни позиции, таму каде што беа. 

Секако дека не мислам оти сите кадровски смени што се направија се од 

оваа причина, но има непобитни аргументи за некои од тие кадровски 

промени, дека се направени токму заради обидите за разбивање на СОНК. 

Никој не смее да ги доведува подпрашање демократсите основи на нашиот 

Синдикат, тие дури и постојано треба да бидат развивани, меѓутоа и секогаш 

треба да се внимава истите да не бидат употребувани за создавање на 

неединство, а понекогаш и анархични состојби во одредени делови во 

организацијата, па дури и обиди за пошироко зафаќање. 

Гарантираната еднаквост на сите наши членови, без разлика на 

нивната национална, верска, полова припадност, не смее никогаш да биде 

доведена под прашање. Секој обид за дискриминација по некои од овие 



основи, веднаш и најостро мора да биде осуден. Мултиетничкиот карактер 

на СОНК, кој е толку јасно вграден и кој  претставува една од посебните 

одлики на нашиот Синдикат, никој не смее да го доведува под прашање и 

особено не со обиди за злоупотреба на истото.  

Пред СОНК се многу отворени прашања, кои ги пренесуваме од 

изминатиот мандатен период, како што се целосна примена на Колективниот 

договор за градинките, особено во делот на платите, како и во создавање на 

натамошни услови за примена на стандардите за бројот на деца во групите, 

доизградување на моделот на екстерното оценување, заедно со 

Министерството за образование и наука, склучување на Колективен договор 

за високото образование и науката, за кое е предложена и посебна 

Резолуција и конечно склучување на новиот Колективен договор за 

културата.  Ќе продолжиме со натамошно јакнење и на досега исклучително 

потребниот и моќен Синдикален фонд на СОНК, кој е блиску до исполнување 

на условите за прераснување во штедилница, по моделот на финансиски 

моќните синдикати, а уште сега сум сигурен дека има реални можности за 

натамошно зголемување на бенефитите што истиот ги нуди за нашето 

членство. 

Покрај овие пренесени отворени прашања, СОНК во наредниот 

мандатен период ќе биде соочен и со други предизвици. Секако дека е 

тешко да се предвидуваат , но затоа сите ние мораме да работиме на 

постојано јакнење, односно оспособување на нашата организација, за да 

може да биде секогаш подготвена да преземе мерки за решавање на било 

кои од тие предизвици. Тоа ја наметнува потребата од организирање на 

семинари за синдикална едукација, која за воља на вистината во изминатиов 

мандатен период, не го доби потребното значење во рамките на 

организацијата. Дека е од исклучително значење едукацијата, зборуваат 

слабостите што ги наведов во претходниот дел во Рефератот, особено во 

синдикалните организации, а дел и во Регионалните одбори на СОНК.  

             Односите, или подобро кажано учеството на СОНК во 

Конфедерацијата на слободни синдикати, чиј оснивач и главен столб е 



нашиот Синдикат, мора многу посериозно да биде разгледано од страна на 

Советот и највисокото раководство на СОНК. Има многу состојби во таа 

организација, кои ќе мора да бидат итно надминати, а во спротивно СОНК 

мора сериозно да го преиспита неговото натамошно членување. Сега му 

даваме целосна поддршка на сегашниот ВД претседател и сме подготвени 

максимално да му помогнеме, КСС да се врати на изворните принципи. 

Престојниот Конгрес на КСС е одлична можност за постигнување на договор 

на членките на организацијата, доколку имаат капацитет или пак желба за 

тоа. Ако тоа не се случи, тогаш СОНК мора брзо да размислува за реализација 

на веќе усвоените документи од страна на Советот, а по претходна расправа 

во синдикалните организации и регионите, за трансформација на Сојуз на 

синдикати за образование, наука и култура - ССОНК. 

Односите на СОНК со другите грански синдикати во државата, особено 

за тие што се од јавниот сектор и досега од наша страна беа коректни, но 

поради разлики по одредени суштински прашања и со видлива дистанца. 

Со раководството на Сојузот на синдикатите на Македонија имаме 

блиски, дури и би се рекло пријателски односи, но пречка за воспоставување 

на поблиски односи е неправдата што поодамна е направена во врска со 

синдикалниот имот, кој и натаму целосно го користат само синдикатите од 

Сојузот, што е единствен случај во сите посткомунистички држави. 

Правичното решавање на ова прашање, сигурно дека ќе ги отвори вратите за 

воспоставување на многу поинакви односи, вкупно за сите синдикати во 

државата. 

Посебно задоволство е да се осврнам на меѓународната соработка на 

СОНК и местото што нашиот Синдикат го има повеќе од една деценија како 

членка на Интернационалата за образование, а преку тоа и во Европската 

конфедерација на синдикатите за образование, како и со исклучително 

блиската соработка со многу синдикати од нашите дејности и особено со 

синдикатите од балканските држави. Тоа е големо богатство за СОНК и СОНК 

мора се да прави, тие релации само да се збогатуваат, зошто така и 



објективно ќе бидеме уште по моќни и во остварување на нашите стратешки 

цели. 

Драги колешки и колеги, почитувани гости, убеден сум дека 

денешниов Конгрес ќе значи цврст поттик за натамошно цврсто чекорење на 

СОНК, а сето тоа во корист на нашето членство, во корист вкупно и на нашата 

држава, како и на синдикалното движење пошироко. 

ДА ЖИВЕЕ СОНК! 

ДА ЖИВЕАТ СИТЕ ВИСТИНСКИ СИНДИКАТИ! 

ДА ЖИВЕЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!  

 


