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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ                              МИНИСТАРСТВО  ФИНАНСИЈА     
Немањина 22-26, 11000 Београд                              Кнеза Милоша 20, 11000 Београд      

Министар                                                         Министар  
ЗОРАН ЛОНЧАР                                            МИРКО ЦВЕТКОВИЋ 
 

 
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
Немањина 22-24, 11000 Београд 

Министар 
РАСИМ  ЉАЈИЋ 
 
Поштовани господине министре, 
 
На збору Синдикалне организације Универзитетске библиотеке «Никола 

Тесла« у Нишу, који је одржан 03.10.2007. године, разматран је материјални 
положај Универзитетске библиотеке у Нишу, а посебно зараде радника, које већ 
неколико година знатно заостају за зарадама у другим сегментима образовања. 
Иако се Синдикат Библиотеке већ више пута обраћао ресорном и другим 
министарствима са захтевом за разговор о уједначавању зарада, никакав одговор 
до сада није добијен.  

 
Због свега наведеног, једногласно је донета одлука да се ступи у  
 
   ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА 
 
Штрајк ће почети у среду, 10. октобра 2007. године, тако што ће се 

обуставити рад у трајању од 12.30 до 13.30 часова. Захтеви запослених у 
Универзитетској библиотеци «Никола Тесла« у Нишу су: 

  
1. Изједначавање коефицијената за обрачун и исплату зарада 

запослених у Универзитетској библиотеци са коефицијентима 
запослених у основним и средњим школама за све категорије 
запослених са истом школском спремом. 

2. Јединствена динамика промена коефицијената и основице за 
исплату зарада за запослене у Универзитетској библиотеци са 
динамиком промена коефицијената и основице коју имају 
запослени у основном и средњем образовању. 
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Поводом наведених захтева, Синдикат Библиотеке тражи ПРИЈЕМ 
НА РАЗГОВОР у Министарству просвете пре доношења нове Уредбе о 
коефицијентима и буџета за 2008. годину, а посебно пре најављеног 
замрзавања плата, како би се овај вишегодишњи проблем решио у догледно 
време. 

 
Запослени ће одржавати једносатни штрајк упозорења испред просторије 

број 34, сваког дана док не буду добили позив на разговор из Министарства 
просвете, ради договора око њихових захтева. 
 

У штрајкачки одбор изабрани су садашњи чланови Извршног одбора: 
Александра Спасић, председник;  Јелена Глишић, члан;  Небојша Здравковић, 
члан.  

 
У договору са управником Библиотеке обезбеђен је минимум процеса рада 

који обухвата:  
- Функционисање читаоница. 
- Дежурство књижничара ради враћања књига и документације. 
- Дежурство у Информативном одељењу ради одржавања контакта 

телефоном. 
 
 

Синдикат Библиотеке се искрено нада да ће Влада Републике Србије и 
надлежна министарства имати разумевања за оправдане захтеве запослених 
у библиотеци, и да неће бити потребно да се штрајк радикализује и тиме 
омете рад студената и осталих корисника. 
 
 

У Нишу,  4. октобра 2007. године   
 

Председник Синдикалне организације 
Универзитетске библиотеке у Нишу 
 
 

    Александра Спасић 
 
Доставити:   
      -    Управнику Универзитетске библиотеке; 

- Ректору Универзитета у Нишу; 
- Министру просвете; 
- Министру рада и социјалне политике; 
- Министру финансија. 


