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Р Е З О Л У Ц И Ј А 
за почитување на Законот за работни односи во делот на примена на гранските 

(посебните) колективни договори 

 

Врз основа на јавната расправа во синдикалните организации на Самостојниот 

синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК, како и 

нивните забелешки и анализи по однос на конгресните документи, делегатите на VII-от 

Конгрес на СОНК ја усвоија Резолуција за почитување на Законот за работни односи во 

делот на примена на гранските (посебните) колективни договори. Огромниот дел од 

членовите на СОНК жестоко реагираат на непочитување на Колективните договори во 

целост од страна на работодавачите и институциите надлежни за оваа проблематика.  

Имено, се работи за  обид за унифицирање на важноста на колективните договори 

во детските градинки, основното и средното образование, високото образование и науката 

како и во културните установи, каде што работодавачите (директорите) ги применуваат 

одредбите од колективниот договор за сите вработени во установата. Тоа значи дека 

придобивките од Колективниот договор, што го потпишал СОНК во името на своите 

членови, ги користат и останатите вработени кои не се членови на нашиот Синдикат. 

Членовите на СОНК се револтирани за грубото кршење на одредбите од Законот за работни 

односи (ЗРО) и соодветниот Колективен договор каде што многу јасно и прецизно е 

наведено за кого важи тој правен акт, кој има иста  важност како и законот. Уште поголемо 

е разочарувањето на членовите на СОНК од институциите на системот, пред се на 

Трудовата инспекција и судовите кои паушално ги толкуваат одредбите од ЗРО и 

колективните договори и не препознаваат непочитување на истите. Членовите на СОНК се 

чувствуваат дискриминирани  во однос на останатите вработени во дејноста (не членови) 

бидејќи за активностите на својата организација плаќаат одредена сума средства 

(членарина), учествуваат во синдикални активности (протести, штрајкови), за што се 

изложени и на соодветни притисоци и мобинг, на сметка на останатите кои без никаков 

законски основ ги користат придобивките на Синдикатот. 

Конгресот смета дека ова е перфиден обид за ослабување и растурање на СОНК и 

синдикатите воопшто, создавајќи незадоволство во синдикалните редови и го задолжува 

раководството на СОНК итно да превземе мерки за надминување на овој горчлив проблем. 


