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Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

Прекинат штрајкот во 
образованието. По четири 
часа преговори на 
Претседателството на СОНК 
со ресорните министерства 
постигната е согласност за 
барањата на Синдикатот на 
образованието, науката и 
културата.

Ресорното Министерство 
и СОНК треба да се 
договорат и како ќе се 

одработува 
изгубената настава.

КОЛЕКТИ    ВЕН ДОГОВОР ВО КОЛЕКТИ  По десетдневни натегнувања, об ви-
нувања, манипулации конечно се 
стави крај на штрајкот во просве-

тата. Учениците повторно се на настава. 
Ваквата одлука следуваше по потпишу-
вањето на усогласената спогодба меѓу 
лидерот на СОНК, Дојчин Цветановски, и 
владините претставници - министерот 
за образование Перо Стојановски, ми-
нис  терката за култура Елизабета Канчев-
ска Милевска и заменик-министерот за 
труд и социјала Спиро Ристовски. Одлу-
ката за прекин на штрајкот била прифа-
тена од поголем дел од членството на 
Советот на СОНК.

Со спогодбата се усогласуваат колек-
тивните договори, зголемувањата за хра-
на, како и трансформацијата на работ-
ниот однос од определено на неопре де-
лено време. 

"Колективниот договор за основно 
образование и колективниот договор за 
средно образование да се склучат вед-
наш, а во делот на платите примената да 
почне од 1.1. 2010 година", беше кажано 
на средбата. 

"Под 1.1. - преговорите за колек тив-
ниот договор за дејноста згрижување и 

КОРИСТ Н    А ПРОСВЕТАРИТЕКОРИСТ Н  

воспитување деца, колективниот дого-
вор за високо образование, колек тив-
ниот договор за наука и колективниот 
договор за култура да почнат веднаш по 
склучувањето на оваа спогодба", истакна 
Цветановски. 

Договорено е храната и превозот со 
зголемување од 900 денари да почнат 
да се исплатуваат од први јуни 2009 го-
дина, а до крајот на март идната година 
да се потпишат и договорите на врабо-
тените од определено на неопределено 
време. Од јуни следната година просве-
тарите ќе добиваат по 3.200 денари за 
хранарина, која ќе им биде пресметана 
во платите. Тоа беа клучните точки на 
кои инсистираше СОНК.

Министерот за образование, Перо 
Сто  јановски, вели дека преговорите со 
СОНК траеле подолго, со цел да се из-
најде вистинско решение. 

"Сè она што беше поставено како ди-
лема, сè она што беше поставено како 
неможност за реализација, дали поради 
некое законско решение, беше диску ти-
рано, се бараше начин како и на кој на-
чин да се изнајде решение, сепак да не 
биде ништо од овие предвидени работи 

К Р А Ј  Н А  Б Е З Р Е Д И Е Т О  К Р А Ј  Н А  Б Е З Р Е Д И Е Т О  

Во деновите кога кулминираше штрајкот Цве-
тановски го повика Бранимир Штрукељ, член на 
Извршниот одбор, највисокото тело на Интер на-
ционалата за образование, и претседател на Син-
дикатот на наставници во Словенија. На средбата 
со СОНК Штрукељ потенцираше дека Интерна цио-
налата за образование со седиште во Брисел го 
поддржува штрајкот и е загрижена од притисоците 
кои се вршат врз наставниците и останатиот пер-
сонал, за тој да биде прекинат. Тоа не е прифатливо 
за европскиот социјален модел. 

"Штрајкот е право на секој вработен. Тој е по с-
ледно оружје кое работниците го имаат за одбрана 
на своите права кога сите други средства и методи 
се истрошени. Штрајкот е болен за сите, но силно 
веруваме дека СОНК ги искористи сите можни 
средства за тој да се избегне. Особено е важно да 

се изнајдат решенија кои ќе бидат прифатливи за 
двете вклучени страни, но кои ќе бидат прифат-
ливи за сите други страни - учениците, родителите, 
за доброто на сите". 

Како синдикален лидер на просветните работ-
ници во Словенија, тој рече дека кога во неговата 
земја се објавува штрајк училиштата се затворени 
и дека без согласност на Синдикатот никој не смее 
да влезе во објектите. 

"Во време на штрајк синдикатот е одговорен за 
безбедноста и за имотот на училиштата. Тој не поз-
нава друг начин на штрајк освен неработење на 
наставниците", рече Штрукељ. 

Интернационалата со писмо се обратила и до 
премиерот Никола Груевски во кое изразила за-
гриженост поради драстично променетата состој-
ба меѓу двата партнера во преговорите. 



КОЛЕКТИ    ВЕН ДОГОВОР ВО ВЕН ДОГОВОР ВО 
КОРИСТ Н    А ПРОСВЕТАРИТЕ А ПРОСВЕТАРИТЕ

во колективниот договор на штета на 
просветните работници и на штета на 
членовите на Синдикатот. Мислам дека 
ги направивме најдобрите колективни 
договори досега во делот на образова-
нието и мислам дека ќе бидат доволен 
пример, како урнек, како и на кој начин 
треба да се изготвуваат колективните до-
говори", додаде министерот Стојановски.

Во изминатите 10 дена додека траеше 
штрајкот, дел од училиштата под при-

Нормално, во текот на штрај кот се 
очекуваше и појавување на прет се-
дателот на Владата на Република Ма-
кедонија, Никола Груевски. Тој, имај-
ќи истовремено разбирање за нив-
ните позиции, ги замоли просветните 
работ ни ци да продолжат со наста-
вата и да имаат разбирање за состој-
бата во која се наоѓа државата. Ис-
товремено, премиерот Груев ски ги 
осуди сите видови прити соци и обиди 
на политичките пар  тии за мани пула-
ција со просвет ните работници и оби-
ди за поли тич  ка злоупотреба на нив-
ните барања. Претседателот на Вла да-
та на Република Македонија упа ти 
апел за итен почеток на наста вата во 
оние училишта во кои сè уште не е 
почната и ја потенцира определбата 
на Владата да про должи да инвестира 
во образова нието и во квалитетот на 
образов ниот процес, зашто тоа е га-
ран ција за успешна и просперитетна 
иднина на идните генерации и на др-
жавата.

Родителите, кои веќе не можеа да се воздржат и да гледаат од страна што се случува 
со нивните деца, се вмешаа во штрајкот. Дел од нив про тестираа пред едно основно 
училиште во Кисела Вода и бараа нивните деца да почнат да одат на часови.

Загрижени прашуваа: Како ќе ги испрашуваат децата? Како ќе им го предадат 
материјалот, кој ќе страда тука?... И во Тетово родителите про тестираа пред Опш-
тината, барајќи почеток на наставата. Директорите на неколку основни училишта 
континуирано ги повикуваа учениците да дојдат на редовна настава, со об раз-
ложение дека учениците доволно изгубиле од воспитно-наставниот процес. Во 
некои училишта, пак, се одвиваше настава, но со скратени часови, додека цело-
дневната настава се одвиваше нормално. Во повеќе скопски основни училишта од 
поне делникот почна редовно да се одвива наставно-образовниот процес. А Ре-
гионалниот одбор на СОНК од Штип прв соопшти дека сите основни и средни учи-
лишта и детски градинки ќе почнат со редовна работа, потенцирајќи дека и натаму 
му даваат целосна поддршка на Советот на СОНК за сите негови барања и одлуки. 

тисок на директорите, градоначал ни ци-
те, просветните инспектори пред време 
го прекинаа, но тој сепак официјално 
заврши со средбата и договорот меѓу 
засегнатите страни. Со потпишувањето 
на спогодбата тоа значеше дека веднаш 
од утредента почнува редовна работа 
во сите установи кои беа во штрајк. 
Значи, редовна работа во градинките, 
редовна настава во основните и во сред-
ните училишта и редовна работа во ус-

тановски, соопшти дека двете страни ги 
приближиле ставовите, беше најава дека 
сепак ќе дојде до позитивно решение.

По првата средба Цветановски из-
јави:

"Направивме обид и мислам дека по-
лека се доближуваме до изнаоѓање за-
емно прифатливо решение за причините 
за штрајкот, но сè уште не можам да 
кажам дали сме блиску или далеку од 
решение, и затоа штрајкот продолжува".

тановите од културата.
Можеби претходната средба која се 

реализира меѓу СОНК и Владата, по што 
тогаш лидерот на Синдикатот на об ра-
зование, наука и култура, Дојчин Цве-


