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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОЈЧИН ЦВЕТАНОВСКИ, ЗА ПРОТЕСТИТЕ НА     

Во изминатиов период 
све доци сме на сè она 
што се случува во сфе-

рата на об разованието, про-
тести на Синдикатот за об-
разование, наука и култура, 
протести на сметководи те-
лите... Де нови ве повторно се 
актуелизира и спорот меѓу 
СОНК и ССМ (Сојуз на син ди-
катите на Ма кедонија), а по 
најавите за излегување на 
СОНК од ССМ, следуваше и 
друга најава за формирање 
нова федерација во која би 
влег    ле десеттина синдикати. 
За овие проблеми и барања 
говори претсе да телот на 
СОНК, Дојчин Цве тановски.

"Нашите настојувања како 
грански синдикат во делот 
на образованието (во рам-
ките на СОНК влегуваат и ак-
тивностите на науката и кул-
турата) - вели Цветановски - 
стартуваа на почетокот на 
2002 година и траат во кон-
тинуитет. Тие експлодираа со 
социјалниот протест во фе-
вруари 2002 година. Се доц-
неше со плата и до месец 
ипол, па дури и два, на при-
мер, во училиштата во При-
леп. Тогаш СОНК два дена 
беше во штрајк за да обез-
беди редовна исплата на пл а-
тите и надоместоците за си те 
наши вработени во овие деј-
ности. Со штрајкот во кој 
учествуваа речиси сите учи-
лишта го решивме тој про-
блем. Потпишавме Спогодба 
со Владата и оттогаш немаше 
проблем во редовната ис-
плата на платите. Повторно 
само за неколку месеци во 
2002 година во мај, точно де-
вет дена бевме во штрајк, со 
некоја логистичка поддршка 
од неколку грански синди-
кати од јавниот сектор. Со 
тогашната Влада успеавме да 
обезбедиме прво зголему ва-
ње на платите и тоа точно по 
10 години. Зголемувањето на 
платите беше различно, се 
обидувавме да извршиме не-
какво усогласување на пла-

тите, но сепак најго ле ми от 
дел од зголемувањето на пла-
тите беше обезбедено во на-
шите дејности, не затоа што 
СОНК беше главен шт рај ку-
вач од синдикатите, ту ку за-
тоа што споредбено со то-

ни и субјективни при чи ни, 
намерно купување вре ме. Ги 
потпишавме колек тивните 
договори и созда довме ос-
нова за да бараме утврду-
вање на висината на нај нис-
ката плата. Потоа сле дуваше 
понижувачки срамно нав ред-
ливото некакво зго лемување 
на платите, што ни беше 
понудено од Мини стер ство-
то за финансии, ве ројатно со 
договор на Вла дата и другите 
министерства, еден отсто од 
сегашните пла ти, а од ок том-
ври до фе вру ари вкупно 5 
отсто. Тоа беше причина за 
револтот за ор ганизирање 
на социјалниот протест (22 
јуни 2005 го ди на), па пре-
говорите со Вла дата за ви-
сина на најниската плата. 
Претседателот на Вла дата 
застана зад законската ос но-
ва дека мора да има најниска 
плата и колективни дого во-
ри, затоа што тоа е регу ли-
рано во Законот од 1994 го-
дина. Со тоа беше фр лено во 
кош она што беше понудено 
од Министерството за фи-
нансии". 

Во тек се средби на СОНК 
со ресорните министерства 
кои треба да завршат оваа 
седмица. Потоа повторно раз-
говорите ќе се вратат на ниво 
на Влада, сè до доаѓање на ко-
нечното решение, кое ќе би-

де понудено од Владата, но 
прифатливо за СОНК.

СМЕТКОВОДИТЕЛИ И 
УЧИЛИШНИ КУЈНИ

Деновиве и сметково ди те-
лите протестираа пред Ми-
нистерството за образо ва-
ние. Проблемот со нив, ка ко 
што ни објаснува Цвета нов-
ски, произлезе како ре зултат 
на спроведувањето на од-
луката на Владата од 2003 
година за намалување на 
бројот на вработените во јав-
ната администрација за 4 от-
сто. На удар беа сметко во-
дителите и вработените во 
училишните кујни. 

"За учи лишните кујни - 
потенцира Цветановски - 
имаше некое оправдување, 
и ние како СОНК многу не 
реагиравме, затоа што сите 
училишта не маат училишни 
кујни, а во некаква при ви-
легирана си туација беа оние 
каде што имаше кујни. До-
говорот бе ше тие да бидат 
дадени на тендер. Всушност, 
пред де сетина години тие 
биле на двор од образовниот 
систем како приватни угос-
тителски фирми, па влегле 
во учи лиштата и ги при фа-
тиле како вработени. Мораа 
да рас пишат тендер, при што 
услов беше тие фирми кои ќе 

ЛИДЕРОТ НА ФЕДЕРАЦ  

гашните состојби, со пла тите 
во јавниот сектор, се покажа 
дека точно овие деј ности ос-
танале најниско со платите, 
од тие причини тука беше и 
најголемата корек ција". 

Дојчиновски потенцира и 
една друга приказна која на 
некој начин дава одговор на 
прашањето што е основата 
на нивните барања. Тоа е си-
стемот на УНР (условно не-
квалификуван работник). 

"Кој знае колку пати ова го 
кажувам и никој не се најде 
да го негира. Тоа е неза кон-
ски и зачудувачки систем на 
финансирање во јавната ад-
министрација. Според УНР, 
не се обезбедувале подед-
накво средства од Буџетот за 
сите оние кои се финансираат 
од него, туку буквално не ка-
де од некое место во др жа в-
ните органи, а најодговорно е 
Министерството за финан-
сии, некому му се давала це-
ла погача, а некому ни крајче 
од неа. Минатата година, са-
ми како СОНК, 15 дена бевме 
во штрајк со цел да склучиме 
колективни договори, да ут-
врдиме најниска плата и да 
се укине сегашниот УНР нас-
леден од поранешна Ју гос-
лавија. Речиси година и неш-
то траеја преговорите за склу-
чување колективни до го во-
ри, за тоа имаше и објек тив-

НЕКОЛКУ ПАТИ ЛЕГНА 

ДОЈЧИН ЦВЕТАНОВСКИДОЈЧИН ЦВЕТАНОВСКИ

"Ние на ССМ му ставивме крај кога ја донесовме одлуката за 
раздружување", вели Дојчин Цветановски.
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се јават на тендерот задолжи-
телно да ги примат врабо-
тените во училишните кујни 
и да им го гарантираат ра-
ботното место најмалку пет 
години, но и да им ја га ран-
тираат и висината на платата. 
Таму нема проблем и колку 
што имам информации до-
бро стојат работите во делот 
на платите". 

Кога, пак, станува збор за 
сметководителите, претсе да-
телот на СОНК објаснува де-
ка дошло до одредено от ста-
пување на договорот ме ѓу 
СОНК и Министерството за об-
разование. 

"Како СОНК не успеавме 
да го убедиме Министер ство-

училишта затоа што дирек-
торите не ги примале назад 
сметководи телите, биле за ин-
тересирани да си вработат 
нивни луѓе. По општините има  -
ше фор мирано сметко во ди-
тел ски фирми, а стануваше 
збор за многу значајна сума 
пари. Тие биле убедени дека 
ќе се јават на тендер или де ка 
не ма да се формира такво др-
уштво какво што беше фор    -
мирано, па тие ќе си ги до-
бијат парите. Мислам дека ко-
нечно се реши тој про блем, и 
практично од сеп тем ври ќе 
се отворат дона тор ски смет-
ки во сите учи лишта, а дото-
гаш ќе им се финансира она 
што досега беше дого во ре но". 

кот бил неуспешен. На малку 
упатен човек му е јасно дека 
за десет дена не можете да 
склучите договор на две ст-
раници, а не колективни до-
говори, и тоа 4. Тоа се доку-
менти кои е многу потешко 
да ги склучите, отколку да 
донесете закон. Тој што е на 
власт има обезбедено мно-
зин ство во Собранието, а ов-
де во колективното догова-
рање постојат две спротив-
ставени страни, Синдикатот 
настојува да обезбеди што е 
можно повисоки права, а од 
друга страна, пак, се насто-
јува тие да бидат што е мож-
но пониски. Имам милион до-
кази за неговото несинди-

грамски основи, треба статут 
каде што ќе биде основната 
организациона поставеност 
на таа организација, декла ра-
ција со која ќе излезат над-
вор пред меѓународните син-
дикални организации, ини-
цијативен одбор, итн...

За тоа дали со новата фе-
дерација ќе му се стави крај 
на сегашниот ССМ, Цвета нов-
ски вели: 

"Како СОНК ние на ССМ му 
ставивме крај кога ја до не-
совме одлуката за раздру-
жување. За нив дали крајот е 
сега или нема воопшто да 
биде крај, не знам. Ние ќе го 
правиме тоа што мислиме 
дека треба да го правиме, а 
тие што ќе прават е нивен 
проблем. Околу решението 
за претседател на феде ра-
цијата, имам подготвено две 
имиња кои ќе им ги пре дло-
жам на колегите од другите 
синдикати, кои ќе ја основаат 
федерацијата, но на тоа ме с-
то никој нека не го гледа 
Дојчин Цветановски. Всуш-
ност, пред година ипол, кога 
барав да почне да функ-
ционира ССМ, Муратовски 
постојано велеше дека тоа се 
лични амбиции за моето мес-
то. Ќе настојуваме претсе-
дателот да биде човек син-
дикалец, кој ќе може да ги 
сфати маките на работниците, 
дури би рекол човек кој не-
колку пати легнал со празен 
стомак, не за тоа што не са-
кал да јаде, туку затоа што не-
мал што да јаде, а не човек 
кој животот го минал на 'мрс-
ни' трпези". 

Одговорот на Цветановски 
за тоа дали новата феде ра-
ција ќе остане да функцио-
нира во досегашната зграда 
на ССМ, е дека тоа е зграда 
на работниците, која во ше-
есеттите години на минатиот 
век била изградена со доб-
роволна работна сила. 

"Кој му дал право некому, 
кој случајно седнал во неа, 
да одлучува за другите кои 
не сакаат да бидат со него и 
да не можат да имаат дел од 
оваа зграда. Тоа ќе го каже 
Судот, зошто ние поднесовме 
тужба за поделба на имотот. 
Неприфатливо е во работ-
нич киот дом, зграда на ра-
ботници, да не бидат смес-
тени работници, а да има куп 
други организации, меѓу кои 
и приватни", потенцира Цве-
тановски.

ИЈАТА - ЧОВЕК КОЈ  
 Л СО ПРАЗЕН СТОМАК 

то за образование дека не 
треба да се брише цело едно 
работно место, насто јувавме 
сметководителите да не оти-
дат во Агенцијата за вра бо-
тување и за нив ск лу чивме 
Спогодба со која им се га ран-
тираше работниот од нос од 
најмалку пет го дини. Насто-
јувавме и да се рас пи ше тен-
дер за тоа сметко во ди тел ски-
те односи да ги зе ме онаа 
фирма, која ќе ги исполнува 
условите. Убедени бевме де-
ка најмногу усло вите ќе ги 
исполнува ново формира но-
то друштво на сметково ди-
телите и тоа го доби тен де-
рот. При потпишу вање на до-
говорот, откако сметководи-
телите формираа своја фир-
ма со свои органи, според За-
конот за трговски друштва, 
беа воспоставени други биз-
нис односи меѓу приватни 
фирми и Мини стерството за 
образование. Во склучува ње-
то на догово рот мислам дека 
имаше не коректност. Внесе-
ната клау зула во договорот 
за нив беше неповолна, раз-
делени беа две сметки, ре-
довна и донаторска по 3.000 
денари. Договорот меѓу СОНК 
и ми нистерот за образование 
бе ше без разлика колку смет-
ки постојат, да се плаќа по 
6.000 денари по училиште. 
Имаше проблем во некои 

СПРОТИВСТАВЕНИ 
СТРАНИ

Веќе подолг период јав-
носта е сведок и на пре пу-
кувањата меѓу првиот човек 
на СОНК, Дојчин Цвета нов-
ски, и претседателот на ССМ, 
Ванчо Муратовски.

"Минатата година имав 
проблем и со него и со Вла-
дата. Ќе ве потсетам, во тие 
денови Владата три пати му 
поставуваше ултиматум на 
СОНК -  прекинете го штрај-
кот, па ќе преговараме. Шт-
рајкот е едно од најдемо-
кратските средства на ра-
ботниците од цел свет, а што 
значи Влада да ви поставува 
ултиматум да не го користите 
тоа средство? Од многу изво-
ри дознав дека тоа било тес-
но договарано и сора бо ту-
вано со Муратовски. Тој не 
само што не му помагаше на 
СОНК, туку трошел огромна 
енергија да го разбие. Десет 
дена по прекинувањето на 
штрајкот кога потпишавме 
Спогодба со Владата и ко-
нечно прифатија да влезат 
во преговори да склучиме 
колективни договори и да се 
утврди најниската плата, тој 
излегуваше пред медиумите 
да ме обвинува како штрај-

кално однесување. Синдика-
тот секаде во светот има дру-
га улога и особено си ндикат 
во држави каде што еко ном-
ско-социјалните состојби се 
катастрофални, а многу е 
јасно тие какви се во оваа 
држава, за синдикатот прак-
тично тоа е терен за 24 - ча-
совна работа. Ете, такво бе-
ше однесувањето на синди-
катот во овие години, кога 
илјадници работници беа 
бркани на улица, одеа да ги 
бараат своите права кои не-
кој им ги одзел, се печеа на 
сонце на улиците, или мрз-
неа зимно време, проте сти-
раа, а господинот нико гаш 
не се појави пред нив. А кога 
некој од синдикатот, во слу-
чајов СОНК, е влезен во не-
каква активност да ги бр ани 
правата, наместо да за стане 
со нив, тој беше од дру гата 
страна, отворено, или зад 
завеса правеше сè за тој да 
се растури".

Засега во најавената фе де-
рација ќе влезат десет гр ан-
кови синдикати. Дел ќе бидат 
од сегашниот ССМ и дел од 
слободни независни синди-
кати, кои не се во ССМ. Цве-
тановски посочува дека би 
сакале што побрзо да го за-
кажат основачкото собра-
ние, но за сè е потребна про-
цедура, да се направат про-


