СОНК ќе земе активно учество
на најавениот протест на КСС
Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на
Република Македонија – СОНК, како грански синдикат и член на
Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија – КСС, на
15.04.2021 година ќе земе активно учество на социјалниот
протест во организација на КСС. СОНК ги поддржува барањата на
најголемиот синдикат во јавниот сектор и смета дека заради
немање слух на надлежните, односно на социјалните партнери на
сите нивоа, заштитата на сопствените интереси, во согласност
со законите и колективните договори, мора да ги бара преку
искажување на јавно незадоволство, односно преку
предупредувачки протест.
Имено, повеќе од две години на нашата Конфедерација и е
одземена законската можност да учествува во креирање на
економската политика во државата, од причина што- некој така
сака. Две години документите за репрезентативност на КСС седат
во некоја фиока во Министерството за труд и социјална политика
и се прави класична опструкција врз синдикалното делување на
највисоко ниво. Штетата направена врз гранските синдикати,
здружени во КСС е огромна и непроценлива.
И како ова да не е доволно, па се посегна по раководството на
синдикатот. Бројни се примерите на раскинување на договори за
работа (бркање од работа) од страна на работодавачите врз
синдикалните лидери на сите нивоа. Најпрво се отпочна со
бркање од работа на претседателот на конфедерацијата, а потоа
и на претседатели на грански синдикати при КСС, претседатели
на синдикални организации, активни членови…… Дел од нив се
деградирани со преместување од постоечките работни места на
пониски работни места, за повеќе нивоа, други се преместени
на работни места оддалечени и повеќе од 100 километри од
местото на живеење, а некои пак деградирани со намалување на
работни задачи и т.н.

Сето ова се прави со цел да се спречи синдикалното
организирање и дејствување на КСС и гранските синдикати во
неа, неводејќи сметка дека пред сe, со ваквите постапки, се
гази врз достоинството на човекот, се уништуваат цели
семејства, се прекршуваат повеќе закони и колективни договори,
меѓународни конвенции…… Дали со ваквиот жесток притисок врз
синдикатите и синдикалните лидери и активисти се прави обид да
се задуши синдикализмот во државата? Дали се прави обид во
државата да има место само за “подобни” синдикати и
“невладини” организации? Дали со ваквиот однос на
“социјалните” партнери спрема КСС и гранските синдикати во
КСС некој мисли дека ќе го замолчат КСС и повеќе нема да бара
почитување на Законот за минимална плата и усогласување на
колективните договори во согласност со споменатиот закон? Дека
повеќе нема да бара 100% исплата на плата заради боледување
или изолација од Ковид -19? Дека нема кој да бара зголемување
на платите и излез од длабока сиромаштија и борба за гола
егзистенција? Дали се смета дека притисоците врз
инспекторатите и судиите да носат записници и одлуки по мерка
на работодавачите ќе го обесхрабри и скрши КСС?

Секој што мисли дека со притисоци, бркање од работа,
спречување на синдикалното организирање и дејствување ќе ја

спречи борбата за остварување на работничките права, многу се
излажал. КСС е премногу голем и силен и може да се одбрани од
секакви напади.
Слоганот на протестот гласи „ДОСТА Е …… ПРЕТЕРАВТЕ“.
И навистина е доста. Вака, со вакви „демократски” методи не се
оди во Европа. Меѓународната заедница будно ги следи
демократските процеси во државата, како и меѓународните
синдикални пријатели, европската и светската конфедерација на
синдикати. Меѓународната организација на трудот подготвува
тужба против Владата на Република Македонија. Навистина е
ДОСТА, велат работниците, но и младината што секојдневно ја
напушта татковината, разочарана од системот.
СОНК ги повикува своите членови да излезат на закажаниот
протест и со своето присуство да дадат поддршка на заедничката
синдикална борба за остварување на своите права и подобро
утре.

СОНК ПОБАРА ОД МОН ДА СЕ
ЗЕМАТ ВО ПРЕДВИД ЗАБЕЛЕШКИТЕ
ЗА РЕФОРМИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
И КАРИЕРНИОТ РАЗВОЈ
По барање на СОНК, денес во просториите на МОН се одржа
работна средба помеѓу раководството на СОНК и министерката за
образование и наука, г-ѓа Мила Царовска. На оваа средба се
дискутираше за реформите во основното образование, како и
кариерниот развој на наставниците. Од страна на СОНК беа
презентирани и елаборирани Заклучоците од 24-та седница на

Советот на СОНК, а исто така, беа дадени конструктивни и
аргументирани забелешки за споменатите прашања.Убедени сме
дека од страна на МОН ќе бидат прифатени забелешките на СОНК,
со што ќе се изнајдат можности за подобро реформирано основно
образование, како и пореални услови сите наставници и стручни
соработници да имаат можност да конкурираат и напредуваат во
својата кариера.

СОВЕТОТ
НА
СОНК
ДОНЕСЕ
ЗАКЛУЧОЦИ ЗА РЕФОРМИТЕ ВО
ОБРАЗОВАНИЕТО И КАРИЕРНИОТ
РАЗВОЈ
ОДРЖАНА 24-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА СОНК
На 12-01-2021 година Советот на СОНК, во проширен состав, online ја одржа својата 24-та редовна седница, на која што беа
разгледани повеќе прашања за актуелни состојби во детските
градинки, основното, средното, високото образование и наука,
како и културата.
Како дел од активностите на СОНК, кои беа предмет на расправа
во синдикалните организации на СОНК во основните училишта,
секако и како една од актуелните теми беше Нацрт-Концептот за
реформи во основното образование. Советот на СОНК, по
опширната расправа темелејќи ја на доставените записници од
синдикалните организации, констатира дека СОНК ја поздравува
иницијативата за реформирање на образованието и смета дека
истата е неопходна, но избрзана, без создавање на неопходни
услови за непречено одвивање на истата, без претходнo
отстранување на слабостите за нејзино успешно реализирање и со

многу неодговорени прашања и детали во самиот документ НацртКонцепт за реформи во основното образование.
Од погоре наведените причини, Советот на СОНК донесе заклучок,
во интерес на поуспешно реформирање на основното образование,
дека треба оваа иницијатива да се одложи или да се спроведат
пилот училишта во кои би се отпочнала истата и врз основа на
резултатите во тие училишта да се детектираат и отстранат
евентуалните слабости, да се констатираат добрите страни, а
потоа да се преземат чекори за спроведување на реформите.
На оваа седница Советот на СОНК го отвори и прашањето околу
веќе објавениот јавен повик за кариерен развој на наставниците
во основно образование, поточно за наставници ментори. И по
однос на ова прашање, членовите на Советот на СОНК
го
поздравуваат овој чекор на МОН, што впрочем е и заложба на
СОНК уште со потпишаните колективни договори во кои се
предвидени напредувања на наставниот кадар, но смета дека е
избрзан чекор, без доволен временски период за аплицирање,
дискриминаторски во однос на наставниците во средното
образование. Исто така, спротивен на Правилникот за начинот
на формирање на комисиите и нивниот број, проценување
на
пристигнатите апликации и документација на наставниците за
стекнување на звањето наставник-ментор и наставник-советник,
бодирањето на кандидатите, ранг листата, како и начинот на
работењето на комисиите.
Советот на СОНК, по
донесе заклучок дека
кој ќе биде доставен
време да се побара и
ставовите на СОНК.

однос на овие две многу важни прашања,
истите треба да се преточат во документ,
до министерот за образование, а во исто
работна средба, на која ќе се пренесат

Дел од членовите на Советот го отворија и прашањето за
зголемување на работното време на воспитувачите и негувателите
во некои градинки односно работно време во група со деца.
Заклучокот беше дека треба што поскоро да се искористат
правните механизми за одбрана на правата на работниците.

Советот на СОНК беше информиран од страна на претседателот
дека Колективниот договор за високо образование и наука е во
завршна фаза на изработка и се очекува истиот да биде потпишан
во најскоро време.
Заклучоците кои се испратени до МОН може да ги погледнете
тука.

НЕКА ДУХОТ НА НОВАТА 2021
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НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
СОНК ОДРЖА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕД МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
На ден 7-12-2020 година, СОНК предводен од претседателот, гдин Јаким Неделков, одржа прес-конференција, пред
Министерството за труд и социјална политика.
На пресот учествуваше и дел од раководството на СОНК, кое
спонтано се приклучи и даде придонес на активностите што ги
презема СОНК.
Имено, во последниов месец, во дел од градинките во нашата
држава, врз основа на издадено Решение од страна на инспектори
при Министерството за труд и социјална политика, се бара
неделното работното време на воспитувачите и негователите, да
се зголеми на 40 часа, што е спротивно и на Законот за детска
заштита и на потпишаниот Колективен договор за оваа дејност.
СОНК, по однос на овој проблем, оствари повеќе средби со
претседателите на синдикални организации и со Министерот за
труд и социјална политика, со цел, а по пат на социјален
дијалог, да се надмине ова прашање. За жал и покрај сите
агументи кои укажуваат дека ваквата состојба е неиздржана и
против одредбите од Законот и Колективниот договор за оваа
дејност, директорите на установите се приморани, согласно
издадените решенија,
писмено или усно да им наложат на
вработените да работат со 8 часовно работно време.
Претседателот на СОНК, Неделков, на прес-конференцијата, ја
осуди ваквата состојба во детските градинки и одговори на
потребата, која беше побарана од страна на Министерот за труд
и социјала политика, г-ѓа Јагода Шахпаска, овие вработени во
услови на пандемија од Ковид-19, да бидат опшествено одговори
и подвлече дека:
-вработените во детските градинки, без разлика дали се наоѓаат

во вонредни или редовни услови за работа, без исклучок,
секогаш се однесувале и ќе се однесуваат со најголема
општествена одговорност и најсовесно ја извршуваат својата
работа со нешто најмило и свето, а тоа е најмладата популација
односно децата.
-во овие вонредни услови, со најголема одговорност, тврдат
дека почитувајќи ги протоколите, никогаш не се случило да не
се прифати дете во периодот предвиден за тоа или да не се
предаде детето на родител, кога тој ќе дојде да го земе.
Напоменуваат дека, со добро менаџирање во установите нема
мешање на групи на деца и вработени, така што воспитувачот и
негувателот од сопствената група ги примаат односно предаваат
децата.
-тврдат дека се општествени одговорни и заради тоа што не
ретко остануваат и подолго на работа, се додека не дојде и
последниот родител по своето дете и за тоа никогаш не гледале
на час или на работно време.
-тврдат дека се општествено одговорни и покрај многуте тешки
услови за работа во градинките, пред се, од просторни услови и
големина на групите, коишто неретко се и двојно поголеми од
нормативот и никогаш не го намалиле квалитетот на грижата,
воспитанието и образованието на децата.
-тврдат дека се општествено одговорни и заради неисполнување
на одредбите од Правилникот за стандардите и нормативите за
работата на детските градинки, во делот на потребен кадар за
работа со целосни групи. Тоа значи дека работата што треба да
ја работат тројца, тие со децении ја работат двајца.
-тврдат дека се општествено одговорни и заради тоа што во
случај на отсутност на колешка во група, од разни причини,
нејзината работа се префрла на еден вработен, без да се најде
нејзина замена и работното време со деца трае повеќе од 10
часа.
-тврдат дека се општествено одговорни и покрај сите работни

обврски што ги реализираат во установата, а заради немање
услови, работат и онлајн настава од дома со деца коишто од
разни причини не посетуваат настава.
-тврдат дека се општествено одговорни бидејќи обуките за
професионален развој ги посетувааат надвор од работното време.
-и покрај огромната опасност од пренесување на вирусот од
децата врз нив, без исклучок, ја работат најсовесно нивната
работа, иако ниту еден директор нема потпишано изјава за
проценка на ризик на работно место.
-и секако, да не се заборави дека вработените во детските
градинки со децении имаат најниска плата во јавниот сектор,
иако нивната работа е можеби најсензитивна и најодговорна.

На крајот од прес-конференцијата, претседателот Неделков се
обрати до Министерот за труд и социјална политика велејќи дека
сите погоре наведени аргументи доволно говорат за одговорни
трудољубиви работници, коишто во ваков период наместо да бидат

заштитени од евентуални заболувања и несакани последици, со
вакви непромислени реакции на инспекторите, се доведува во
прашање нивното здравје, ентузијазам и исполнителност.
Неделков порача дека се надева Министерството ќе стори се за
да се врати работното време за работа со деца, согласно Закон
и Колективен договор. Исто така, смета дека по пат на
социјален дијалог, конечно ќе се затвори ова прашање и во
наредниот период ќе се дискутира и изнајде заедничко решение,
за прашања кои ќе го подигнат воспитно-образовниот и
згрижувачки процес во градинките, како и подигнување на
социјалниот статус на вработените во градинките. Во спротивно,
СОНК ќе ги искористи сите расположиви средства за одбрана на
правата од работен однос на вработените во оваа дејност,
вклучувајќи ги и најрадикалните.

СОНК СО ПРЕДЛОГ МЕРКИ ДО
ОПШТИНИТЕ ВО БОРБА ПРОТИВ
КОВИД-19
Почитуван/а

г-дин/ѓа

градоначалник,

Од името на членовите на Самостојниот синдикат за образование,
наука и култура на Република Македонија – СОНК, Ви се обраќам
со ова писмо со мое лично убедување дека ќе му посветите
максимално внимание и дека во рамките на Вашите надлежности ќе
постапите по него.
Имено, Вие како градоначалник и како Општина имате големи

надлежности врз организирање на работата и воспитнообразовниот процес во училиштата од Вашата Општина, а особено
во овој период на пандемија од смртоносниот вирус Ковид-19. Од
таа причина, се обраќаме до Вас со упатување на неколку
предлози од наша страна, со што сметаме дека ќе придонесеме
заеднички во намалување на ризикот од ширење на заразата
помеѓу вработените во училиштата и што е најважно, спречување
на евентуални можни кобни последици.
1. Безусловно почитување на одредбите од Законот за
безбедност и здравје при работа, при што директорите на
училиштата треба да изготват и спроведат Изјава за
безбедност за секое работно место. Исто така, согласно
овој закон, да се изработи Проценка на ризик на
работните места, како и утврдување на Ковид возраст на
вработените.
2. Како резултат од погоренаведеното, Ви предлагаме да
извршите реорганизација на работниците и тоа:
-повозрасните работници и работниците кои имаат поголема Ковид
возраст да се префрлат на работни места коишто ќе бидат со
помала можност за физички контакт со други луѓе односно со
помал ризик од зараза;
-работниците кои своите работни обврски можат да ги извршуваат
по електронски пат од далечина, да им се дозволи тоа да го
прават во домашни услови;
-на сите оние наставници, кои изведуваат настава од далечина
од училишните простории,
доколку изразат желба тоа да го
прават во домашни услови, со сопствен интернет, компјутер
итн., тоа да им биде дозволено од страна на директорот;
-на оние наставници, коишто патуваат до училиштето со јавен
градски превоз или групирани во приватни возила, каде што за
жал нема соодветни услови за настава од далечина, по нивно
барање да им се овозможи настава од далечина од дома;
-во паралелките каде што се изведува настава со физичко

присуство, освен веќе пропишаните заштитни мерки и средства,
да се користат и UV светилки кои што се докажани во
стерилизација на просторот.
За дел од овие предложени конкретни мерки СОНК и МОН веќе
разговараа и ги усогласија ставовите, а како резултат на тоа,
од страна на Министерката за образование и наука, на
21.10.2020 година, беше упатено Известување до директорите на
училиштата, со можност за организација и реорганизација на
воспитно-образовниот процес.
Почитуван/а,
Во услови на секојдневно зголемен број на заразени и починати
луѓе во државата, ова би бил наш заеднички скромен придонес во
борбата за спречување од ширење на оваа опасна болест и од
името на двете институции што ги претставуваме, како и според
надлежностите што ги имаме, би биле пресреќни
доколку се
превземат конкретните предложени заштитни мерки и со тоа, како
општествено одговорни лица, би спасиле можеби и многу човечки
животи.
Со почит,

Претседател,

Јаким Неделков

СОНК

БАРА

ДА

СЕ

с.р.

ПЛАТИ

ЗГОЛЕМЕНИОТ ОБЕМ НА РАБОТА НА
РАБОТНИЦИТЕ ВО УЧИЛИШТАТА
На денешната Прес-конференција, што се одржа пред седиштето на
СОНК, со почитување на протоколите и строгите мерки на
претпазливост, претседателот на СОНК, Јаким Неделков, јавно
побара од директорите на училиштата да им се исплати додаток
на плата за зголемен обем на работа, на оние работници коишто
во месец октомври заради реализација на воспитно-образовниот
процес беа ангажирани повеќе од законската норма. Од таа
причина, ова е јавно укажување до сите директори да го
почитуваат Законот за работни односи, Општиот колективен
договор за јавен сектор и Известувањето од Министерство за
образование и наука, со тоа што во платата за месец октомври,
на сите оние коишто имаат прекувремена работа, да им се
исплати додаток за прекувремена работа. Во спротивно, ние како
синдикат, ќе реагираме во рамките на нашите надлежности и во
согласност со сите закони за оставрување на правата од работен
однос на нашите членови.
Исто така, СОНК укажа, преку средствата за јавно
информирање,на сите оние наставници кои работат онлајн настава
од училиште и бараат доброволно да работат од дома, истото да
им се овозможи,заради заштита од Корона вирусот. Со тоа ќе се
избегнат можностите за зараза на наставниците при патувањеод и
до работа и контакти на работното место, а воедно ќе се
заштеди одредена сума на средства за патување, од една страна
и за затоплување на училниците, од друга страна. Уште еднаш
потенцираме, да им се овозможи само на оние наставници, кои
доброволно сакаат да ги користат сопствените ресурси – домашен
интернет, домашен компјутер и домашна просторија.
СОНК побара од Министерството за образование и наука што
поскоро да ја разгледа можноста за реализирање на наставата

наместо со физичко присуство од 1-во до 3-то одделение, истата
да се одвива онјалн во домашни услови. Исто така, да им се
овозможи работа од дома и на
сите оние наставници коишто
доброволно би се согласиле да ги користат сопствените ресурси,
се со цел да се заштитат од можната инфекција, особено
хронично болните и повозрасните работници.

СОНК ДАВА СИЛНА ПОДДРШКА НА
БАРАЊАТА
И
ПРОТЕСТОТ
НА
СИНДИКАТОТ НА ПОЛИЦИЈАТА
Од името на 30.000 членство на Самостојниот синдикат за
образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК,
сакаме да ви испратиме силна поддршка во активностите што ги
превзема вашиот синдикат односно Синдикатот на полицијата во
Македонија – СПМ. Воедно, сакаме да ве увериме дека вие како
членка на Конфедерацијата на слободни синдикати, каде што
впрочем и СОНК припаѓа, имате отворена поддршка од сите нас, а
особено заради оправданите барања коишто ги упатувате до
Министерството за внатрешни работи. Вие, како полициски
службеници, кои согласно вашите овластувања треба да ги
штитите и спроведувате законите во државата, соочени сте со
дејствија против вас од страна на државна институција, што е
спротивно на домашните и меѓународните закони и конвенции.
Неприфатливо за сите нас е непризнавањето на СПМ од страна на
МВР, во однос на сопирање на синдикална членарина, како и
пресметките со синдикалните претставници на СПМ. Ова го
сметаме за грубо мешање и спречување на синдикално
организирање и дејствување. Исто така, неприфатливо е за нас

синдикалците, коишто се бориме за почитување и унапредување на
правата на работниците, како “награда” за нашите активности да
бидеме незаконски распоредувани и деградирани на работното
место. Енергично стоиме зад одбрана на правата и интересите на
сите работници во државата и гласно протестираме за секакво
влијание и мешање на власта на сите нивоа, во синдикалното
организирање и дејствување. Полициските службеници, коишто се
секогаш први во одбрана на мирот и стабилноста на нашата
држава, треба да бидат и први на скалата за награда на
вложениот труд. Исто така, социјалниот статус на вработените
во МВР треба да биде достоен на тежината и важноста на
професијата и работата што ја извршуваат.
СОНК е убеден дека вашиот организиран протест ќе биде успешен
и дека вашите оправдани барања ќе бидат слушнати, сериозно
сфатени и прифатени од надлежните во државата. Исто така, СОНК
смета дека само здружени, единствени и вистински синдикати
можат и треба да претставуваат сериозен фактор во државата,
коишто ќе бидат почитувани од страна на надлежните. Сметаме
дека во духот на вистински социјални партнери, по пат на
социјален дијалог, ќе се изнајдат взаемно прифатливи решенија
и за Синдикатот на полицијата и за Министерството за
внатртешни работи. Во спротивно, за очекување се и
дополнителни активности и притисоци од страна на СПМ, кои ќе
добијат силна поддршка од СОНК и од гранските синдикати при
КСС, како и меѓународните синдикални организации, каде што КСС
е редовна членка.

Со почит,

Претседател,

Јаким Неделков, с.р.

НЕКА НИ Е СРЕЌЕН СВЕТСКИОТ
ДЕН НА УЧИТЕЛИТЕ

СОНК ОСТВАРИ РАБОТНА СРЕДБА
СО МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА
На 1-10-2020 година, кога званично и отпочна новата учебна
2020/2021 година, во Министерството за образование и наука се
оствари работна средба помеѓу раководството на СОНК и
министерката за образование и наука.
На работната средба, освен што се разговараше за почетокот на
учебната година со сите предизвици и недостатоци, во услови на
пандемија, се разговараше и по однос на Барањата, доставени од
СОНК на 14-09-2020 година (можат да се видат на веб страната
на СОНК) до министерот за образование и наука, кои се
однесуваат на одредени прашања во сите сфери на образованието
и тоа:
по однос на прашањето или поточно проблемот на поделбата
на паралелките, согласно протоколите за работа во
основното образование и поделбата на учениците, онаму
каде што се изведува настава со физичко присуство, при
што ќе се зголеми обемот на работата на наставниците,
беше договорено секоја општина да направи анализа и да
изнајде решение со вработувања на наставници за итни и

неодложни работи или да се изврши обештетување согласно
Законот за работни односи и Општиот колективен договор
за јавниот сектор на Република Македонија.
по однос на доставените Барања од страна на СОНК, во кои
се вградени сите горливи прашања во сите сфери на
образованието, генерално беше постигнат договор да се
формираат работни групи и да се отпочне со преговори по
сите отворени прашања од барањата.
како едно од најитните и приоритетни прашања,за што се
согласија и двете страни, беше отпочнување на преговори
за изготвување на колективен договор за високо
образование и наука и беше договорено, во најкус можен
рок , да се формира работна група и да се отпочне со
изготвување на колективниот договор, во кој што, како
основица за пресметка на платите би била минималната
плата на ниво на држава.
СОНК и во овој случај, сака да го охрабри и убеди своето
членство, дека само преку искрен и коректен социјален дијалог
на сите нивоа, секако отпочнувајќи на ниво на работодавач –
установа, на ниво на локална самоуправа – општина и на
централно ниво, може да се дојде до постигнување на договор,
односно решавање на проблемите.

