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ПОТПИШАНО СОНК, ВАЖАТ ИСКЧЛУЧИВО ЗА
ЧЛЕНОВИТЕ НА СОНК
Одржувањето на едукативните семинари со членовите на
регионалните одбори на СОНК, во предходните два викенда беа со
регионалните одбори на СОНК од Битола, Гази Баба, Струга и
Охрид. И на овие четири регионални одбори, се повтори тоа што
беше одлика и на предходните регионални одбори – без малку,
целосно учество на членовите на регионалните одбори (
претседатели и евентуално секретари, како замена за
претседатели кои оправдано биле спречени), недвосмислен
интерес за излагањата по темите од страна на претставниците од
највисокото раководство на СОНК и што е посебно значајно за
сите досегашни региони – неподеленото мислење од потребата и
користа за ваквите едукативни семинари.
Досегашниот впечаток на раководството на СОНК е дека
поголемиот дел од членовите на регионалните одбори, не се
доволно упатени во содржината на документите на СОНК, а тука
се мисли на Статутот на СОНК, Програмата на СОНК и посебно за
поединечните колективни договори по дејности. Ваквиот
заклучок, раководството го изведува од фактот, што во вториот
дел од семинарот, кој всушност е работно – разговорен, со
очекувања за давање на предлози, мислења, иницијативи,
одредени состојби за некои синдикални организации, кои се за
одбележување и кои се позитивни, а зошто да се крие ги има и
негативни, бројот на учесници во овој дел е под очекувањата на
овие семинари.
Благо речено, неприфатливо е дека, еден голем дел на членови
на регионални одбори ( ова важи за сите досега одржани
регионални одбори ), со изненадување да го слушнат непобитниот

аргумент, дека потпишаните колективни договори на СОНК, кои се
во важност и се применуваат – ВАЖАТ ИСКЛУЧИВО САМО ЗА
ЧЛЕНОВИТЕ НА СОНК!
Нека ни биде простено на тежината на
зборот што ќе го кажеме – Б О Л И оваа реалност, кога ќе
слушнете прашање и одобрување од најголемиот дел од другите
присутни – Зошто да членуваме во СОНК, кога ги користат истите
права и тие што не се членови на СОНК ???!!!
СОНК е единствениот Синдикат, не само во нашата држава, туку и
пошироко во Регионот, кој успеал со соодветниот социјален
партнер, за секој од потпишаните колективни договори, да го
вгради ова решение, кое има сила на Закон, а со правен јазик
кажано, дури и повисоко од Закон, затоа што утврдува поголеми
права, кои со Закон се утврдени.
Непознавањето на оваа толку важна одредба од нашите колективни
договори, сигурно дека досега голем дел од нашите членови
имаат изгубено права кои требало да ги користат, а исто така и
на целиот наш Синдикат, му има нанесено огромна штета.
На крајот, ќе го споменеме и сеуште од поедини членови од
регионални одбори, поставувањето на прашањето за плаќањето на
надоместокот за превоз на наставниците и често пати со
обвинувања до раководството на СОНК, дека не успеале да го
одбранат ова право, што не постои со самиот системски премин
на финансирање од нето во бруто плата. Тоа е решение на ниво
на држава и станува збор за систем и никој не можел поинаку да
бара издвојување, меѓутоа раководството на СОНК сите овие
години од 2009, па се до денес, во договор со раководствата на
општините и со посретство на Министерството за образование и
наука, во најголемиот број на општини го имаат решено на
различни начини, но во секој случај со обезбедување на
бесплатен превоз на наставниците, а никако со добивање на
паричен надоместок, бидејќи тоа би претставувало кривично
дело.
И сосема на крај, општа оценка за досега одржаните едукативни
семинари, во четиринаесет регионални одбори на СОНК е во секој

случај многу позитивна, а слабостите кои испливаа, а за некои
од нив се обидовме да проговориме и во овој текст,
раководството преку Советот на СОНК, ќе направи анализа и
очекувано е да биде донесен документ, за надминување на овие
состојби.
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Едукативните семинари со претседателите на синдикалните
организации на СОНК, кои отпочнаа со одржување во текот на
изминатиот месец, продолжија да се одржуваат и овој месец .
Во изминатите викенди беа одржани едукативни семинари во
регионалниот одбор на СОНК- Тетово и регионалниот одбор на
СОНК – Гостивар. Во овие два регионални одбори на СОНК,
процентот на присуство на едукативните семинари од страна на
претседателите ( или секретарите) на синдикалните организации
на СОНК , беше на високо ниво, што е голем показател за
потребата
за синдикална едукација на раководството во

синдикалните организации.
Вредно е да се напомене дека мултиетничноста на нашиот
Синдикат е изразена токму во овие два регионални одбори на
СОНК, во кои членуваат со огромен процент, од вработените од
сите дејности што синдикално ги обединува СОНК, од сите
националности од полошкиот и мавровскиот регион.

Во вториот дел од семинарите и во двата регионални одбори , на
покана од претседателите на овие регионални одбори,
присуствуваа раководителите на секторот образование од општина
Тетово и општина Гостивар, што е доказ на коректионот
социјален дијалог на ниво на локална самоуправа.

На 19 и 20-03- 2015 г . во регионалните одбори на СОНК Прилеп
и Кавадарци се продолжи со одржување на едукативните семинари,
на кои присуствуваа претседателите, или од нив овластени
преставници од сите синдикални организации од споменатите
регионални одбори на СОНК.

Не поделено е мислењето на сите учесници на семинарите дека,
предвидените три теми пројавуваат голем интерес кај
учесниците, но и предвидената
активност за одржување на
семинарите во синдикалните организации со членовите од истите,
на кои што членството ќе добие информација за придобивките од
членувањето во СОНК, правата и обврските на секој член,
заштитата од работен однос, надминување на слабостите во
Синдикатот, како и зачувување на единството на СОНК.
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СЕ ПОТВРДИ ГОЛЕМАТА ПОТРЕБА ОД СИНДИКАЛНА
ЕДУКАЦИЈА
Првите едукативни семинари, кои беа најавени на VI – от
Конгрес на СОНК во програмските определби и со конкретизирана
Програма, усвоена од Советот на СОНК, се оддржаа минатиот
викенд во два регионални одбори на СОНК – Делчево и Кочани.
Заедничка карактеристика на одржаните семинари во споменатите
региони , е неподеленото мислење на членовите на овие наши
региони, а тоа всушност се претседателите на синдикалните
организации на СОНК од општините кои ги опфаќаат овие региони,
дека била сосема оправдана потребата од синдикална едукација.
На семинарите, на кои во првиот дел беше направена
презентација на три области кои, по наша оценка се сметаа за
најпотребни во едукативниот процес и тоа : ,, Синдикатот –
нужна потреба или наметната обврска за работниците” ; ,,Правна
регулатива на Синдикатот” и ,, Стратешки цели на СОНК за

наредниот петгодишен период“, а во попладневниот дел од
семинарот, заедничка дискусија по темите и сите актуелни
прашања во СОНК. Без исклучок од сите присутни беше искажано
задоволство од ваквиот начин на одржување на едукативните
семинари.

Во повеќето дискусии од двата региони, преовлада мислењето
дека во трите теми содржински се опфатени најзначајните
прашања кои се од интерес на членството на СОНК, со јасно
потенцирање дека, за поголем дел од присутните немале
сознанија или имале половични познавања за тие прашања.
Преовлада заклучокот дека,поради евидентните празнини во делот
на синдикалните познавања, често пати, особено во значаен дел
во синдикалните организации правени се погрешни проценки, а
некогаш се носени и заклучоци за одредени активности на СОНК.
Во воведното излагање по темите, беше отворено зборувано и за
позитивните страни, но и за слабостите со кои СОНК е соочен во
овој момент, а се со цел првите ( позитивните ), да се
оддржуваат и постојано да се зголемуваат, додека согледаните
слабости постепено, но и што е можно побрзо, да бидат
надминати.

На крајот од двата споменати едукативни семинари беше
договорено, во што пократок период, со предходно направена
подготовка и во целосна координација со раководството на
регионот, семинарите да бидат одржани и во сите синдикални
организации на СОНК. За таа намена, од страна на раководството
на СОНК се изготви Прирачник, како основен материјал за
оддржување на семинарите.
На 5-02-2016 година во попладневните часови, раководството на
СОНК и претседателот на Регионалниот одбор на СОНК – Делчево,
имаа работна средба со градоначалниците на општина Делчево и
на општина Македонска Каменица, на која стана збор за
социјалното партнерство помеѓу надлежните на овие две локални
единици и регионалниот одбор на СОНК, во решавање на сите
прашања кои се од надлежност на двата социјални партнери.
Како краен заклучок, со сигурност може да се констатира дека
одржаните едукативни семинари во регионите Делчево и Кочани,
беа успешно оддржани и истите ќе имаат голем придонес во
поквалитетно функционирање на синдикалните организации и
споменатите регионални одбори на СОНК.

