
 

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

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

следнава 

 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 

за измени на Законот за работни односи во делот на 

важноста на колективните  договори 

 

 Склучувањето на колективни договори помеѓу релевантните социјални 

партнери, како придобивка на работниците во најдемократските држави е 

законско право и обврска и во нашата земја. 

 Со Законот за работни односи (актуелниот текст) се утврдени одредби, 

со кои прашањето на колективното преговарање и колективните договори во 

основа е во согласност со меѓународното право. 

 Конгресот на СОНК, по претходно направени анализи по ова прашање 

во повеќе земји од Европа и во Соединетите Американски Држави, смета 

дека недостасува, како многу значајна одредба во нашиот Закон за работни 

односи правото за важење на конкретниот Колективен договор само за 

членовите на организацијата на синдикатите или организација на 

рабодотавачите, што се потписници на истите. Вакво решение со различни 

модалитети е вградено во законите на дел од членките на Европската Унија 

како и во одредени сојузни држави во Соединетите Американски Држави. 

 Во прилог на ваквото решение има неколку цврсти аргументи. Имено, 

репрезентативниот Синдикат и репрезентативната организација на 

работодавци немаат пренесено право од тие кои не се нивни членови, да 

склучуваат правен акт кој има сила на Закон, ниту во делот на обезбедени 

права, а уште помалку во делот на обврски. Исто така, доколку се гледа ова 



прашање од аспект на само обезбедени права, во тој случај кој би бил 

мотивот или интересот на  работниците да се членови на одреден Синдикат, 

а од тоа членување произлегуваат и обврски за работниците, доколку 

склучениот Колективен договор  и без тоа ќе важи и за нив. 

 Наредна причина, која е во прилог на барањето во оваа Резолуција на 

СОНК е прашањето што се наметнува само посебе, зошто синдикатите, на 

гранско или на национално ниво, би правеле напори за да стекнат статус на 

репрезентативен, доколку тоа што тој ќе го договори со социјалниот партнер, 

важи и за тие работници кои не гледаат интерес да бидат негови членови. 

Ова по линија на логика упатува и на една објективна опасност за потребата 

и мотивот за опстојување на организацијата со името Синдикат, доколку 

статусот на синдикатите реално ќе биде изедначен, без разлика на нивната 

бројност. 

 Конгресот, при процената од потребата за донесување на оваа 

Резолуција, ги имаше во предвид веќе споменатите искуства од други земји, 

како и повеќе години многу често и јасно барање од страна на голем дел од 

членовите на СОНК. 

 Како напомена: Доколку се прифати ова барање, одговор на 

прашањето -  што ќе важи за работниците кои не се членови на Синдикатот 

или на организациите на работодавачите, е многу јасен – директно 

одредбите од Законот за работни односи или од другите закони кои ги 

регулираат одредените прашања од делот на работниот однос. 


