
 

 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 довршување на колективното договарање за сите дејности 

(високото образование и науката и нов Колективен договор за 

култура) 

 

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

култура на Република Македонија (СОНК) оценува дека досегашното 

несклучување на Колективниот договор за дејностите високо образование и 

наука е целосно неприфатливо и несфатливо. Потсетуваме дека законска 

обврска, утврдена во Законот за работни односи за склучување на 

колективни договори е воведена на 1.01.1994 година и секако обврска за 

сите правни лица, со исклучок на поедини државни ресори, каде што сите 

прашања од работен однос се регулираат со Закон. 

 СОНК како единствено репрезентативен и мнозински синдикат и во 

делот на високото образование и науката, во целиот период од 

осамостојувањето на Република Македонија и по однос на Колективниот 

договор во споменатите дејности, има направено многу активности и обиди 

за склучување на Колективен договор во овие дејности. За воља на вистината 

сакаме да наведеме дека и ресорното Министерство, односно МОН, пред 

повеќе од 5 години сериозно беше вклучен за да се реши ова прашање. 

Единствено таква подготвеност не покажаа преставниците од трите 

најголеми државни универзитети, кои практично, во завршна фаза во 

подготвување на текстот на Колективниот договор ги замрзнаа преговорите, 



кое трае до денес. Сите досегашни обиди на СОНК и често пати во соработка 

и со МОН, не придонесоа за активно вклучување на преставниците  од 

Ректоратите на трите државни универзитети. 

 Со цел итно да се надминат овие неприфатливи состојби, не само од 

синдикален аспект, СОНК одлучи овој проблем да го издигне и како 

конгресно прашање, со убедување дека одговорните преставници сериозно 

ќе ги сфатат последиците од немањето на Колективен договор и веднаш ќе 

ги продолжат прекинатите преговори. 

 СОНК го искажува своето убедување дека Министерството за 

образование и наука, согласно неговите надлежности уште поактивно ќе се 

вклучи во надминување на овој проблем. 

 Конгресот оценува дека иако има причини за отворање и на други 

прашања како последица на овој проблем, истото нема да го направи во 

оваа фаза, со желба коректноста и конструктивноста на СОНК да биде 

исправно оценета и да биде веднаш прифатено Барањето за итно 

склучување на Колективен договор во овие дејности. 

 Прашањето за склучување на новиот Колективен договор за културата, 

за кого интензивно се одвиваат преговорите помеѓу СОНК и Министерството 

за култура повеќе години и по оценка и на двата партнери е во самата 

завршна фаза, Конгресот бара итно да бидат завршени. 

 СОНК сака да го искаже своето целосно разбирање за сложеноста на 

одделни прашања во Колективниот договор за култура, особено во делот на 

платите, но истите не може и понатаму да бидат третирани како тешко 

решливи и причина за недовршување на постапката за склучување на  

Колективниот договор. Токму заради тоа, оваа Резолуција треба да биде 

сфатена како сериозен знак дека времето за чекање е на самиот крај. 


