
Почитувани колешки и колеги,  

Јас сум Лена Спасеновска Поповска, член на Советот на Самостојниот синдикат за 

образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК, највисокиот орган на 

одлучување. 

Во името на Претседателот на нашиот синдикат, Јаким Неделков, ќе ја искористам 

оваа прилика, во кратки црти да Ве информирам за преговорите и резултатите од 

преговорите со Министерството за труд и социјална политика - МТСП и Министерството 

за образование и наука - МОН, како и со други претставници на Владата.                   

По неколкумесечни неуспешни преговори со надлежните министри, Советот на 

СОНК, на 29-ти март 2022 година, донесе одлука за Генерален штрајк во дејностите 

предучилишно згрижување и воспитание на деца (детски градинки), основно и средно 

образование. 

Барањата беа социјални и поврзани со: 

• зголемување, односно усогласување на платите во споменатите дејности за процент 

колку што беше и последното зголемување на минималната плата односно 18,4% и 

  

• потпишување на колективни договори во дејностите предучилишно згрижување и 

воспитание на деца (детски градинки), основно и средно образование, како и 

континуитет на зголемување на платите во следниот период.  

И по носењето на Одлука и датум за штрајк, преговорите продолжија без успех и 

конечно на 11-ти април 2022 година отпочна Генералниот штрајк со целосен прекин на 

работата во скоро сите детски градинки, основни и средни училишта.   

Вработените во градинките и училиштата во целата држава беа присутни на своите 

работни места, но не ги извршуваа своите работни задачи.  

Во период од речиси три недели се водеа неуспешни преговори со министерствата 

и Владата, по што започна постапка за мирно решавање на спорот помеѓу СОНК и МОН. 

Конечно, по 20 дена (околу 3 недели) од почетокот на процесот на помирување, на 17-ти 

мај 2022 година, ставовите меѓу СОНК и двете министерства беа приближени и 

усогласени. 

Накратко ќе ги претставам и образложам резултатите од преговорите. 

1. Договорено е зголемување на платите на вработените во градинките, основните и 

средните училишта за 15%, почнувајќи од септемвриската плата во 2022 година. 

 

2. Договорено е дополнително зголемување од 3,4% на преостанатиот дел од ова 

усогласување, кое би започнало со исплата на платата од јануари 2023 година. 

 

3. Договорено е учество на Синдикатот во креирањето на буџетот за плати за 

вработените во градинките, основното, средното и високото образование за 2023 

година. 



4. Договорено е потпишување на нови колективни договори за вработените во 

градинките, најдоцна до крајот на јуни 2022 година, односно основно и средно 

образование, најдоцна до крајот на септември 2022 година. 

 

5. Договорена е исплата на целосна плата на вработените во градинките, основните и 

средните училишта, за време на штрајкот. 

 

6. Договорено е продолжување на социјалниот дијалог помеѓу СОНК и надлежните 

министерства во насока на подобрување на социјалниот статус на вработените во 

овие дејности, како и активно учество на СОНК во креирањето на образовната 

политика во државата. 

Со потпишувањето на Спогодбата за прекин на штрајкот, значителен број наши 

членови го изразија своето задоволство од постигнатите резултати. Вреди да се напомене 

дека имавме значителна помош и поддршка од родителите и јавноста, кои јавно нè бодреа 

и поддржуваа преку медиумите. 

Особено сакам од името на членовите на СОНК да се заблагодарам на сите братски 

синдикати кои ни́ дадоа безрезервна поддршка, и секако најголема благодарност до 

директорот на ETUCE, г-ѓа Сузан Флокен, која во името на нашата заедничка 

конфедерација допатува во Скопје, директно учествуваше на конференцијата за печат, 

како и во преговорите со Владата на Република Македонија, претставувана од Премиерот 

на државата. Мораме да признаеме дека нејзиното присуство и преговарачка моќ беа 

можеби и пресудни во крајниот исход и постигнатите резултати, за што сме неизмерно 

благодарни. 

Ти благодариме Сузан. 

 Воедно, би сакал да изразам и голема благодарност за поддршката која ни ја дадоа  

сите братски синдикати здружени во ETUCE. 

Ви благодарам на вниманието.    

 


