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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

АЛАРМАНТНИ СО    

ВЛАСТА ДИРИГИРА СО 
ШОУТО МЕЃУ МУРАТОВСКИ 

И ЦВЕТАНОВСКИ  

Состојбата со син  дикал-
ното движење во Ре-
публика Македонија е 

крајно лоша, затоа што ма-
мутот - ССМ и неговиот прет-
седател Ванчо Муратовски 
толку многу "шуруваа" со вл ас-
та што работниците го из гу-
бија компасот, а класичната 
пролетерска непослушност 
ја претвори во "мифка". Вла с-
та одамна го скроти лавот, 
така што битката за правата 
на работниците, која се одви-
ваше во текот на донесу ва-
њето на новиот Закон за ра-

"Ние сме во исклучително апсурдна ситуација во 
која и државата и правилата на игра се про-
менети, а Синдикатот се обидува да мани-
пулира со членството со некакви си најави, 
фолирања и активности, кои подоцна не-
среќно се откажуваат", вели Дојчин Цвета-
новски, лидер на СОНК. 

"Синдикатот треба да ги наметне своите барања, 
а не да чека иницијатива или решенија од 
Владата, па потоа да реагира, што најчесто 
кај нас и се случува. Синдикатот треба да ја 
наметне својата динамика во преговорите", 
ги лоцира слабостите на ССМ, професорката 
Гзиме Старова.

ните во образованието и во 
одбраната. На тој начин бор-
бата за остварување на ос-
новните права на работ ни-
ците е сведена на нула, без 
поголеми шанси за надмину-
вање на состојбите. Исто та-
ка, во меѓувреме триагол ни-
кот - власт, работодавци, син-
дикат, не ќе може нор мал но 
да функционира, би дејќи ќе 
постои застој во про пи шу-
вањето на законските нор ми 
и нивното дефини ра ње. 

МЕЃУ СТАРОТО И 
НОВОТО

Станува збор за клучен мо-
мент во синдикалното дви-
жење во Македонија, кој е 

дикатот и неговото опкру-
жување. Тоа најмногу го ис-
користи власта, која ги брани 
своите позиции.     

"Мислам дека во овој пе-
риод на трансформација син-
дикатот го пронајде своето 
место, престројувајќи се од 
еден во друг систем, а при 
тоа стана социјален партнер 
во преговорите со власта и 
со работодавците за заштита 
на правата на работниците", 
истакнува портпаролот на 
ССМ и секретар на УПОЗ, Пе-
це Груевски. 

"Во периодот од осамо-
стојувањето до денес се чув-
ствува проблемот околу тоа 
што гранските синдикати не 
направија ефикасна инфра-
структура, која во вистинска 
мерка ќе одговори на бара ња-
та на работниците. Ако има-
ме поефикасни основни син-
дикати, како што политича-
рите велат - база, ќе имаме 
шанса да имаме појак син-
дикат", нагласува Груевски.

Блискиот човек на Мура-
товски, кој во меѓувреме ја 
задржа позицијата на прет-
седател на УПОЗ, објаснува 
дека Синдикатот би бил до-
бар ако е броен, единствен и 
финансиски моќен. За Груев-
ски ССМ го продолжи конти-
нуитетот на СОНК (мисли на 
панданот кој со голема шоу-
помпа го формира Ванчо Му-

ратовски). Според него, при-
мерот со "непослушноста" 
на Дојчин Цветановски бил 
предизвикан од лични инте-
реси, но и претставувал вис-
тинска штета не само за ССМ 
воопшто, туку и за гранските 
синдикати. 

"Последниве три години 
СОНК се обидува да изгради 
синдикат, по мерките на оној 
современ западно-европски 
модел. Со тоа практично ние 
го напуштивме она органи-
зирање на синдикатот, кое се 
однесува на претходниот си-
стем. Поради ова, во многу 
кругови во државата и во 
власта се создаде нервоза, а 
што е најчудно и во федера-
цијата на ССМ", истакнува 
претседателот на СОНК, Дој-
чин Цветановски, коменти-
рајќи ги најновите состојби 
во синдикалното движење 
во Македонија. 

Тој потенцира дека кај нас 
практикувањето на власта се 
прави на некој начин во кој 
сè повеќе се користат голите 
инструменти, наместо да се 
применуваат одредбите од 
Уставот, законот итн. 

"Прво, демократијата не е 
целосно заживеана и затоа 
многу тешко ни оди со неј зи-
ното практикување. Второ, 
синдикатите во федерацијата 
не успеаја ништо да направат 
во смисла со нивното рефор-

ПЕРФИДНОСТ

"Триаголникот - власт, работодавци, синдикат е вос пос-
тавен. Тие дури не се срамат тоа транспарентно да го ка-
жат. Но, ним јасна им е целта да се скршат синдикатите кои 
не сакаат да бидат контролирани од власта. Затоа сега тие 
тоа го прават на премногу перфиден и расипан начин. 
Зарем во 2002 година нив јавно не ги поддржа Муратовски, 
кој го повика членството да гласа за коалицијата 'За Ма-
кедонија заедно'", оценува Цветановски, кој истакнува де-
ка неговата изјава за поддршка на опозицијата е ис кри во-
колчена од страна на власта и таа медиумски го напаѓа за 
став каков што пред две години имал првиот човек на ССМ.

ботни односи беше млака и 
неуверлива. Голем придонес 
за тоа има владејачката гар-
нитура, која уште пред две 
до три години успеа да се 
инволвира во високите ст-
рук тури на Сојузот на син ди-
катите на Македонија. Во ме-
ѓувреме, власта го скрши от-
порот кај независните син-
дикати на железницата, а де-
новиве се подготвува да ста-
ви контрола и врз процесите 
кои се одвиваат со врабо те-

одбележан со борба за пре-
власт, или контрола врз ра-
ботничките движења во др-
жавава. Судирот меѓу прет се-
дателот на СОНК, Дојчин Цве-
тановски и претседателот на 
ССМ, Ванчо Муратовски, пр-
ет ставува класичен пример 
за немоќта која владее и се 
чувствува во редовите на 
синдикатите во Македонија. 
Нивната нетрпеливост, лич-
на или професионална, ди-
ректно се одразува врз Син-
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   СТОЈБИ ВО ССМ 

мирање и трансформирање. 
Тој е ист како што беше и пр-
ед 20, односно 30 години, 
или 50 години наназад. Так-
вата организациона поста ве-
ност не дава некаква синди-
кална активност", оценува пр-
виот човек на СОНК.

Цветановски нагласува де-
ка Синдикатот продолжи да 
живее според моделот од ед-
нопартиски систем.

"Ние сме во исклучително 
апсурдна ситуација, во која и 
државата и правилата на иг-
ра се променети, а Синди ка-
тот се обидува да манипулира 
со членството со некакви си 
најави, фолирања и актив-
ности, кои подоцна несреќно 
се откажуваат", вели Цвета-
новски. 

Поради монополот кој го 
држи ССМ, состојбата со син-
дикалното движење во др-
жавата е смешна. Наспроти 
ова, ССМ не може да се по-
жали дека нема имот, посо-
чува Цветановски. Според 
него, тоа претставува големо 
прашање, а доколку пра вил-

но и законски се истера ра-
ботата околу сопственоста 
на огромниот имот на ССМ, 
тогаш ќе се види "богатството 
со кое располага Синди ка тот".

"ССМ располага со една 
од најголемите згради во 
Ско пје, која има 13 ката. Тој 
има и друг имот во вна треш-
носта, за што Претседа тел-
ството не беше инфор ми ра-
но. Тука станува збор за одмо-
ралиште, за Домот на кул ту-
рата 'Кочо Рацин' итн. Но, ако 
се земаат предвид и големи 
кирии од издавањето на про-
сториите во зградата, чии 
организации се државни ор-
гани, Јавното обвинителство, 
Уставниот суд, тогаш навис-
тина Синдикатот располага 
со голем имот. Всушност, ако 
не беа тој имот и тие фи нан-
сии, ССМ одамна ќе пропад-
неше", вели Цветановски. 

Тој потсетува и на дона-
циите од Владата кои послед-
ниве неколку години се зго-
лемуваат, а тоа, пак, повторно 
отвора едно крупно и кру-
цијално прашање зошто вл ас-

та го финансира Синди ка тот 
ако не сака да го стави под 
контрола синдикалното дви-
жење. 

Претседателот на Синди-
катот на вработените во од-
браната, Ристо Ајтов, смета 
дека зад последните настани 
во ССМ, всушност стои Ванчо 
Муратовски, кој  пред една 
година, исто така, основал 
нов синдикат на вработените 
во областа на финансиите. 
Но, тоа го направил откако 
ста рото јато, ССМ го напуш-
тил вистинскиот синдикат на 
вработените во финансиите. 
Зад крилото на Муратовски, 
останал поранешниот прет-
седател на Синдикатот на 
финансиските работници и 
неговите блиски соработ ни-
ци. Ајтов уште посочува дека 
нема да дојде до распаѓање 
на Синдикатот на врабо те-
ните во одбраната, бидејќи 
тие успеале да ги откријат 
"натрапниците" на Мура тов-
ски, кои пред неколку ме се-
ци се обиделе да внесат ра з-
дор меѓу работниците. Тој 
потенцира дека проблемите 
во ССМ се протегаат уште од 
времето на Живко Толевски, 
кога Синдикатот не успеа да 
се трансформира и да прет-
ставува вистински репрезент 
на работниците.

  

ТАПКАМЕ ВО МЕСТО

"Ако Република Маке до-
нија се наоѓа во транзиција 
која премногу долго трае, 
значи имаме севкупни ре-
фор ми на политички, еко-
номски и на социјален план, 
со цел да станеме членка на 
ЕУ, во доменот на синди кал-
ното организирање на ра-

ботниците ние, за жал, тап-
каме во место", истакнува д-р 
Гзиме Старова, професор по 
трудово право, меѓународно 
право и социјално осигуру-
вање на Правниот факултет 
"Јустинијан I" во Скопје.

Професорката Старова ве-
ли дека ССМ не се распаѓа, 
туку оној грански синдикат 
кој се одвојува го презема ри-
зикот за успехот или за не ус-
пехот од потегот кој го пра-
ви. Како тој синдикат ќе про-
должи натаму да дејствува и 
колкав број членство ќе има, 
сè зависи од неговата актив-
ност да биде репрезен та ти-
вен во преговорите со Вла-
дата и со работодавците, во 
смисла на подобрување на 
положбата на работниците. 

"Реформирањето на Син-
дикатот требаше да оди во 
правец на градење на вис-
тин ски партнер, кој во прего-
ворите со работодавците и 
со Владата ќе претставува 
моќен партнер. Тој треба да 
ги наметне своите барања, а 
не да чека иницијатива или ре-
шенија од Владата, па потоа 
да реагира, што најчесто се 
случува кај нас. Синдикатот 
треба да ја наметне својата 
ди намика во преговорите", 
ги лоцира слабостите на ССМ, 
професорката Гзиме Ста ро ва.

Во Европа постои тренд 
меѓу синдикатите, без раз ли-
ка дали станува збор за не-
зависни, грански или по об-
ласти, да се обединуваат око-
лу заедничкиот интерес. Зна-
чи, сè е подведено во ин те-
рес на правата на работ ни ци-
те, а не на членството. Пра-
шањето кој е репрезен тати-
вен синдикат, претствува со-
сема друга работа, која се 
расчистува со активностите. 

"Ако ни се распаѓа Син-
дикатот, тогаш се активираат 
прашањата за заштитата на 
работниците, за нивните пра-
ва, за социјалната сигурност 
итн. Барем до сега тој нудеше 
некаква сигурност или гара-
нции дека ќе имаме некаква 
социјална положба за ра бот-
ниците, а тоа истовремено го 
инволвира и проблемот на со-
цијалната политика на ни во на 
државата", се осврнува Ста-
рова, посочувајќи ни го проб-
лемот (товарот), кој тре ба врз 
себе да го преземе Син ди ка-
тот за формирањето на триа-
голникот - власт, ра бото да-
вец, синдикат - работ ници.

МОЌТА НУДИ И РЕШЕНИЈА

"Атрибутот моќен синдикат не 
значи само организирање шт-
рајкови или повик на гене рален 
штрајк, парализирање на др жа-
вата. Тоа како пример се случува 
во Франција. Но, за таквите син-
дикати тоа прет ста вува крајна 
алтернатива. Моќ ниот синдикат 
работите ги ре шава и без шт рај-
кови. Моќта се мери во умеш нос-

та на пре говори, бранење на проблемот, нудење решенија. 
Кај нас атрибутот моќен синдикат се мери со тоа кој повеќе 
штрај кови ќе организира", потенцира професорката Гзиме 
Ста рова. 

ВАНЧО МУРАТОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ССМ ВАНЧО МУРАТОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ССМ 
И НА УПОЗИ НА УПОЗ

ДОЈЧИН ЦВЕТАНОВСКИ, ЛИДЕР НА ДОЈЧИН ЦВЕТАНОВСКИ, ЛИДЕР НА 
ОТЦЕПЕНИОТ СОНКОТЦЕПЕНИОТ СОНК


