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ГОДИНА ВО ЕДНО ОД
УЧИЛИШТА

Во текот на денешниот ден, 24-09-2020 година, социјалните
партнери на сите нивоа и тоа: претставници од Министерството
за образование и наука, предводени од министерот Мила
Царовска; претставници од СОНК, предводени од претседателот
Јаким Неделков и претставници од Општина Кисела Вода,
предводени од градоначалникот Филип Темелковски
остварија
работна посета на основното училиште „Невена Георгиева Дуња“,
каде разговараа со директорот на училиштето, Хари Стојаноски и
наставниците за подготовките за почетокот на училишната
година, во услови на пандемија- Ковид 19.
Министерот за образование и наука, обраќајќи се пред медиумите
и вработените во училиштето, нагласи дека оваа училишна година
почнува во услови на пандемија, со многу предизвици, но она
што е важно е дека сите заедно треба да покажеме грижа кон
децата и нивниот развој и затоа наставата мора да
почне. Ковид-19 е состојба која мораме со заеднички сили да
ја надминеме најдобро што можеме, секако да се грижиме за
здравјето на наставниците и учениците, но и да се погрижиме
образованието да тече со квалитет што ќе може да се обезбеди
во една ваква пандемија.

Претседателот на СОНК пак, истакна дека за синдикатот важно е
тоа што сите чинители на воспитно-образовниот процес заеднички

соработуваат, зашто само така може, во период на пандемија,
навреме и успешно да отпочне новата учебна година. Ние како
Синдикат, организација којашто се грижи за обезбедување на
правата на нашите членови, на вработените, денес може да
констатираме во однос на подготовката на ова основно училиште,
се разбира и на другите основни и средни училишта на
национално ниво, до каде се подготовките во однос на
обезбедување на мерките од протоколите, подготовките за
обезбедување техничка поддршка за online настава, до каде се
препораките за обезбедување здрава работна средина на
вработените во период на пандемија, како ќе се организира
физичката настава, како ќе се делат групи, како ќе функционира
online наставата. Ова е добар пример на заедничка соработка на
сите чинители на воспитно-образовниот процес. Ние како
Синдикат сме тука за да помогнеме на актуелните власти кои ја
имаат најголемата одговорност за обезбедување коректни услови
за отпочнување на учебната година. Тука сме за да бидеме
коректори, да бидеме гласни, да укажуваме за се она што не е
направено, а мора да се направи за да сите заеднички, безбедно
и успешно ја почнеме и завршиме оваа учебна година“, изјави
Неделков.
На работната средба пред присутните се обрати и
градоначалникот на Општина Кисела Вода, кој истакна дека
Општина Кисела Вода целосно ги почитува сите препораки.
Дополнително, како општина, со ребаланс на буџетот, за сите
општински училишта ќе се обезбедат дополнителни средства за
обезбедување технички помагала, така што сите училишта ќе
бидат целосно подготвени за да можат да отпочнат со online
настава. Само преку координација и соработка меѓу сите
министерства и институции може полесно да ја поминеме оваа
состојба и да обезбедиме квалитетна едукација за најмладите, а
тоа е основна цел на секое училиште“, изјави Темелковски.

СОНК е цврсто убеден дека само со ваков искрен и коректен
социјален дијалог на сите нивоа, може да се надмине
моменталната ситуација, но и ред други прашања кои подолг
временски период ги тиштат вработените во сите сфери на
образованието.

ПРЕДВИДЕНАТА ПАУЗА ЗА ОДМОР И
ЗА
ВОСПИТУВАЧИТЕ
И
НЕГОВАТЕЛИТЕ Е ВГРАДЕНО ВО

ДНЕВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ
Известување

СОНК реагира во однос на
расределбата на средствата од
буџетот
на
Република
Македонија,
преку
Министерството за култура на
име за проекти
Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на
Република Македонија – СОНК реагира во однос на расределбата
на средствата од буџетот на Република Македонија, преку
Министерството за култура на име за проекти, на кои
конкурираат организации од невладиниот, односно граѓанскиот
сектор.
Имено, СОНК реагира на, според нас, нефукционалното трошење
државни пари, обезбедени преку Министерството за култура за
дел на проекти кои всушност со ништо не ја отсликуваат,
презентираат или воздигнуваат културата во Република
Македонија, особено не преку финансирање на проекти кои во
најмала рака се сомнителни во оправданоста да бидат одобрени
преку ова Министерство, како и проекти кои се поднесени од
членови на комисии и кои одлучуваат за доделување на средства
за туѓи, но и за свои апликации.
Огромно е разочарувањето кај културните работници кои се
вработени во установите од културата, а кои реално се едни од
најслабо платените работници во Јавниот сектор и очигледно се
заборавени од страна на државата. Се чини дека Министерството
за култура не е заинтересирано да го потпише и имплементира

Колективниот договор за култура, со тоа и да се надмине
проблемот со различните плати во оваа дејност, воедно и да се
подигне висината на платите на ниво со кое што на културните
работници ќе им се врати достоинството на нивната професијата.
За таа цел, СОНК апелира до Министерството за култура итно да
продолжат преговорите за потпишување на Колективниот договор,
како и обезбедување на средства за имплементација на истиот.
Во спротивно на сите ќе ни биде јасно дека државата нема
интерес за подигнување на социјалниот статус и мотивираноста
на работниците во една од најзначајните дејности во државата,
што е обележје на вековното постоење и културно воздигнување
на народите што живеат во Република Македонија.

Реакција на Синдикатот за
образование, наука и култура
на Република Македонија –
СОНК,
во
врска
со
информацијата дека ,,ќе се
вработуваат
наставници
и
професори на неопределено
време”
Владината Одлука за трансформација на работни договори на
вработените во образованието, како и насловите на дел од
пишаните и електронски медиуми, СОНК ги прифати со голема
зачуденост од повеќе причини:

1. Изненадува фактот што во јавноста се пласира информација
дека трансформација на работни договори од определено на
неопределено време е возможно согласно Законот за работни
односи (ЗРО) исклучиво само после 5 години работен стаж. Ова
воопшто не е точно, затоа што по иницијатива на СОНК во 2011
година дополнет е ЗРО во овој дел на работни договори и
возможна е трансформација после 2 години работен стаж.
2. По иницијатива на СОНК, а со Спогодба помеѓу СОНК, МОН,
МТСП и Министерството за култура, уште од 2008 година се
формирани Комисии за трансформација на работни договори и до
март 2017 година се трансформирани над 9000 работни места во
образованието.
3. Непобитен е фактот дека со промена на централната и
локалните власти, споменатите комисии за трансформација
практично и не функционираат, со што се нарушува континуитетот
на трансформации на работни договори после 2 години работен
стаж.
СОНК особено реагира на многу ,,силните” наслови во медиумите
за Одлуката на Владата на РМ, од причини што се создава
впечаток и јавно мислење дека во дејноста образование
најголемиот дел од вработените се вработени на определено
време, што апсолутно не е вистина.
Исто така, СОНК многу одговорно

пристапуваше

кон

трансформација на работни договори од аспект на создавање на
евентуален технолошки вишок, што согласно сегашната
информација,
искрено
стравуваме
за
неконтролирано
трансформирање на работни договори, односно секое вработување
да биде на неопределено време, што не оди во прилог нити на
Министерството за образование, локалните самоуправи како и на
нашиот синдикат, доколку имаме производство на технолошки
вишоци.
Заради сето ова претходно кажано, СОНК смета дека е
непринципиелно и некоректно да се занемари досегашниот принцип
на взаемно работење со социјалните партнери (локална
самоуправа и МОН) и еднострано да се излегува во јавноста дека

МОН со Одлука на Владата на РМ ќе го решава проблемот за
трансформација на работни договори од определено на
неопределено работно време, што само по себе укажува на не
почитување на партнерскиот однос помеѓу двата релевантни
социјални партнери. Со самото тоа еднострано се прекршува
Спогодбата помеѓу МОН и СОНК од 2008 година.

НАСЛОВ СО ПОВОД
КОЛЕКТИВНИТЕ
ДОГОВОРИ
ШТО
ГИ
ИМА
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.

СОВЕТОТ НА СОНК СО ЗАКЛУЧОЦИ
ИМ
ПОСАКА
ДОБРЕДОЈДЕ
НА
НОВОИЗБРАНИТЕ МИНИСТРИ
Советот на Самостојниот синдикат за образование, наука и
култура на Република Македонија – СОНК на 18.01.2022 година ја

одржа својата 1-ва седница. На дневниот ред, покрај
конституирање на новото раководство, се дискутираше и за
повеќе актуелни состојби во дејностите што ги застапува СОНК.
На седницата беа отворени многу теми поврзани со продолжување
на социјалниот дијалог со социјалните партнери, како и
изнаоѓање на заеднички решенија по однос на отворените прашања
во сите дејности: детска заштита, основно, средно и високо
образование, наука и култура. Главен акцент беше ставен на
големото незадоволство заради стагнација на платите во однос
на големиот раст на цените за животните трошоци и опаѓање на
животниот стандард.
По опширната дискусија, Советот на СОНК со заеднички став
одлучи да се донесат Заклучоци, кои ќе бидат испратени до сите
министри односно до МОН, МТСП и Министерството за култура.
Советот на СОНК едногласно ги донесе следните Заклучоци.

НОВА ПОНУДА ОД ХАЛК БАНКА ЗА
ЧЛЕНОВИТЕ НА СОНК
Производи и услуги од ХалкБанк АД Скопје
Почитувани, за да ја погледнете новата понуда на ХАЛК Банка
кликнете тука!

РЕГИОНАЛНИОТ ОДБОР НА СОНК –
ВЕЛЕС ЈА ОДРЖА СВОЈАТА ПРВА
СЕДНИЦА
Регионалниот одбор на СОНК – Велес, по спроведените избори за
претседател на на Регионален одбор и на синдикални
организации, на ден 27.01.2022 година (четврток) ја одржа
својата прва работна седница, на која беше конституиран и
Регионалниот одбор.
На работната средба беа отворени повеќе прашања во надлежност
на Регионалниот одбор, а посебен акцент беше ставен на
прашањата по однос на Заклучоците донесени од страна на
Советот на СОНК, особено во делот на зголемување на платите и
други придобивки од Колективните договори кои се во завршна
фаза на нивно донесување. Воедно, се дискутираше и за текот и
начинот на трансформација на работните места на локално ниво,
како и почитување на актите на СОНК и правата кои
произлегуваат од нив за членовите на СОНК.

По опширната дискусија, Регионалниот одбор со заеднички став
одлучи да се преземат чекори за одржување на работни средби со
социјалните партнери, а со цел надминување на одредени
проблеми кои ги засегаат вработените во установите од
дејностите на детска заштита, основно и средно образование,

наука и култура.

ОФИЦИЈАЛИЗИРАЊЕ
ДЕЦЕНИСКАТА СОРАБОТКА

НА

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ
СОНК И СИНДИКАТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ОД
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА – SPASH
На 21-09-2017 година, во работна посета на СОНК, беше
пречекана трочлена делегација од синдикатот за образование од
Република Албанија- SPASH, предводена од претседателот Неврус
Каптели.
Целта на посетата беше официјализирање

на повеќе децениското

пријателство и соработка помеѓу СОНК и SPASH и потпишување на
Меморандум, со кој што двата Синдикати се
согласни да
воспостават поблиска меѓусебна соработка по сите прашања кои
се во нивна надлежност.
Особено ќе се интензивира размената на информации за
состојбите во образованието во сопствените држави и за
активностите на синдикатите за подобрување на системот на
образование во интерес на своите членови. Исто така, двата
Синдикати се обврзуваат да си даваат подршка за позначајни
активности кои ќе ги покренуваат пред надлежните државни

органи, воспоставување контакти помеѓу раководствата на
синдикалните организации од училиштата до највисоките
раководства на Синдикатите, како и соработка на други прашања,
кои се во рамките на нивните надлежности, секогаш поаѓајќи со
целосно почитување и респектирање помеѓу себе.

Гостите од SPASH, во рамките на својата дводневна посета на
СОНК беа во работна посета на неколку синдикални организации
на СОНК како што се Нико Нестор и Ибрахим Темо во Струга, Сами
Фрашери во Куманово, на кој што поблиску се запознаа со
нивната работата. Исто така, остварија средби и со директорите
на трите училишта како и со локалната самоуправа на Струга, на
кои се разговараше за прашања кои се во нивна надлежност а се
од сверата на дејностите што ги покрива СОНК и се од особена
важност за нашите членови.

Гостите од SPASH имаа работна средба и со дел од раководството
на СОНК (претседатели и секретари на Регионални одбори), со
кој што разменија повеќе искуства околу организациската
поставеност на двата Синдикати, проблеми со кои се соочени
нивните членови и начини на решавање, социјалниот статус на
вработените во образованието на сите нивоа, образовни системи
во сопствените држави и други прашања за кои имаат надлежност
синдикатите.
Заедничка констатација беше дека двата Синдикати имаат многу
слични или исти проблеми во рамките на своето работење и дека
со интензивирање на соработката врз основа на потпишаниот
Меморандум, успесите ќе бидат многу по забележани, а со тоа и
придобивките на членовите на Синдикатите уште по големи.

