
 

VI-от Конгрес на Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија (СОНК) одржан на 12-12-2015 година ја 

усвои следнава  

 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 

за подигнување на степенот на социјалниот дијалог на сите нивоа 

 

 VI-от Конгрес на Самостојниот синдикат за образование, наука и 

култура на Република Македонија (СОНК), оцени дека социјалното 

партнерство, a врз основа на тоа и дијалогот помеѓу партнерите, имаат 

исклучително значење за состојбите во сферата на трудот. Поаѓајќи од таа 

оценка, Конгресот смета дека е неопходно да се направат нови или дополнат 

постоечките одредби што ги регулираат односите помеѓу социјалните 

партнери и нивниот дијалог. 

 Конгресот јасно изразува задоволство од направените позитивни 

промени на планот на социјалното партнерство и дијалог, особено во 

последната деценија. Тоа се темели на утврдувањето на критериуми за 

докажување на репрезентативност на организациите на работниците и 

организациите на работодавците, со што се сруши дотогашниот монопол на 

по една организација без никакви критериуми, а како резултат на тоа, 

неспорните позитивни промени во колективното договарање и склучување 

на голем број на колективни договори на сите нивоа. Многу значаен е и 

начинот на формирање на Социјално-економскиот совет на национално 

ниво, како и за првпат формираните економско-социјални совети на локално 

ниво, вклучително и во градот Скопје. 

 Конгресот оценува дека сегашното ниво е добра основа за 

подигнување на степенот на социјалниот дијалог помеѓу социјалните 



партнери и тоа на сите нивоа. Тоа значи, од ниво на работодавец, единиците 

на локалната самоуправа, ресорните министерства и на највисоко ниво со 

Владата на Република Македонија. 

 За да се реализира оваа заложба на Конгресот, СОНК  по усвојување на 

оваа Резолуција, ќе организира дебата со сите релевантни и легитимни 

преставници на полето на социјалното партнерство, а целта е заеднички да 

се договорат соодветни измени и дополнувања на Законот за работни 

односи, кои и правно ќе ја регулираат потребата за подигнување на нивото 

на социјалниот дијалог помеѓу легитимните социјални партнери на сите 

нивоа. 

 СОНК и по пат на оваа Резолуција сака да укаже на појавата на 

неприфатливи однесувања од страна на поедини социјални партнери, кои 

под притисок на одредени неформални групи, надвор од законските 

регулативи прифаќаат да преговараат со истите, за прашања кои се 

исклучиво во надлежност на легитимните социјални партнери. Конгресот 

укажувајќи на ваквата појава бара истата веднаш да престане, без разлика од 

кој легитимен орган се дава, бидејќи во спротивно последиците можат да 

бидат со несогледиви негативни и далекусежни состојби. 

 

  


