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Р Е З О Л У Ц И Ј А 
за усогласување на платите на вработените во детските градинки, основното и 

средното образование со Законот за минимална плата 

 

VII-от Конгрес на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на 

Република Македонија (СОНК), врз основа на анализите и јавната расправа на членовите 

во синдикалните организации, оценува дека досегашното непочитување на Законот за 

минимална плата во Република Македонија од страна на ресорните министерства е крајно 

неприфатливо и разочарувачки. Неусогласувањето на платите на вработените во детските 

градинки, основните и средните училишта со Законот за минимална плата, претставува 

грубо кршење на истиот и Колективните договори за детска заштита, основно и средно 

образование што доведува до нарушување на системот за исплата на плати од страна на 

работодавачот. Спротивно на сите правни акти, денес имаме примери на исплата на  еднаква 

плата за различна сложеност на работни места (различни коефициенти или бодови), што 

практично значи дека во градинките имаме случај иста плата да земаат работниците на 

работно место хигиеничар, чувар-градинар, перачка-пеглачка, садомијач-сервирка, 

помошник во кујна, шивач, ракувач на парни котли, ложач на парни котли, помошник-

готвач, набавувач-возач, хаус-мајстор, магационер-домаќин. Слична е состојбата и во 

основното и средното образование, каде работниците поделени во две групи на сложеност 

на работното место (хигиеничар, чувар, перачка и сервирка-садомијач) земаат иста плата. 

СОНК во изминатиот период во повеќе наврати во Економско - Социјалниот Совет 

и преку протести упати легитимно Барање до надлежните да го решат овој, за нас, голем 

проблем. Решението е познато и гласи: минималната плата на национално ниво да биде 

основица со која ќе се множат коефициентите на сложеност на работните места. Со тоа 

конечно ќе се избегне можноста за таканаречената урамниловка, што впрочем и не е ништо 

ново, т.е. тоа веќе е сторено со колективните договори за култура и високо образование и 

наука. 

Конгресот на СОНК ја усвои оваа Резолуција и го задолжи раководството на СОНК, 

а доколку е потребно и целото членство, да ги превземат сите расположливи синдикални  

активности и средства, оваа неправда, која нанесува штета на работниците, што поитно да 

се исправи. 


