СОНК Е ПОДГОТВЕН СО РЕКТОРИТЕ
ВЕДНАШ ДА ПОТПИШE КОЛЕКТИВНИ
ДОГОВОРИ
НА
НИВО
НА
РАБОТОДАВЕЦ
ОДРЖАНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОНК

На 22-01-2020 година во просториите на СОНК, претседателот на
СОНК, г-дин Јаким Неделков, во присуство на дел од
претседателите на синдикални организации на СОНК од високото
образование, пред новинарите одржа прес-конференција, на која
што беше презентирана реакцијата на СОНК, по однос на
иницијативата од страна на дел од ректорите за формирање на
синдикални организации на ниво на установа од високото
образование и се потпишат колективни договори, со образложение
дека овој чекор е потребен за да можат да се зголемат платите
за вработените во високото образование.
На прес-конференцијата претседателот Неделков најостро ја
осуди ваквата иницијатива, која е спротивна на Уставот на Р.С.
Македонија, Законот за работни односи и меѓународните
конвенции, ратификувани од страна на нашата држава
и врз
основа на истите е грубо кршење на правото на синдикално
организирање и дејствување и согласно законските прописи
претставува кривично дело.
Со преземањето на ваквиот чекор за формирање на синдикални
организации на ниво на универзитети, се девалвира постоењето и
репрезентативноста на СОНК, кој неодамна, поточно во 2019
година, по пат на законските одредби од
ЗРО
ја докажа
својата репрезентативност. Имено, согласно издаденото Решение
од страна на Министерството за труд и социјална политика, СОНК
е единствен репрезентативен синдикат и во делот на високото

образование во нашата држава и согласно сите прописи,
единствен синдикат кој во моментов може да потпишува
колективни договори на ниво на работавец и на гранско ниво.
Вредно е да се спомене или поточно потсетиме, дека за
зголемување на платите и во високото образование , СОНК подолг
временски период , преку КСС, организираше протести во повеќе
градови во нашата држава, преговараше со МОН и Владата на
Р.С.Македонија и преку социјален дијалог се избори во сите
сфери на образованието, зголемување на платите за 10%,
почнувајќи со исплата од месец јануари 2020 година.
На крајот на прес-конференцијата, претседателот Неделков упати
апел до сите ректори на универзитетите, најитно да воспостават
контакт со СОНК, со кој, по пат на социјален дијалог и
партнерство, заеднички, со потпишување на колективни договори
на ниво на работодавец, ќе може да се надмине моменталниот
проблем.
Решението за репрезентативност може да го најдете тука.

