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Самостални синдикат високог и вишег образовања  
и студентског стандарда Србије - СВОС 
Нови Сад, 24. маја 2007. 
Број: 7-01 

 
Председник Владе Србије, др Војислав Коштуница 
Министар просвете, др Зоран Лончар 

 
Захтев: пријем на разговор ради заједничког налажења решења 
Предмет: финансирање високошколског образовања  
 
Поштовани, 
 
Влада Србије је на седници од 4.5.2007. године потврдила Протокол који је у октобру 2006. 
године потписан између представника Владе и представника Синдиката образовања 
Србије, а којим се поново не поштује члан 104. важећег Закона о раду. Наиме и даље је 
основица за обрачун и исплату плата у високошколском образовању за 16 % нижа од 
основице у осталом образовању као и осталим јавним службама, а коефицијенти којима се 
у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама множи основица 
су за ненаставно особље у високошколском образовању које обавља рад исте вредности 
(став 2. и став 3. у члану 104. Закона о раду) и до 30,45 % нижи у поређењу са 
коефицијентима запослених у основном и средњем образовању. При томе разлика у 
коефицијентима расте са степеном стручне спреме, тако да су највише оштећени управо 
они запослени који у високошколском образовању обављају најсложеније послове. 
Изузетак у односу на претходну констатацију представља радно место с називом 
књижничар, чија је плата у високошколском образовању за 51,34 % нижа од плате  
књижничара у основном и средњем образовању.  
 
Бројчани примери: 
 
Према Закључку Владе Србије од 4. маја 2007. године 
 
основица у вишем и универзитетском образовању износи  1667,54 динара нето, а у 
осталом  образовању и у осталим јавним службама             1934,62 динара нето. 
 
Када се узму у обзир и коефицијенти, плата (без минулог рада) је, на пример: 
за запосленог који има високу школску спрему  
- у високошколском образовању:  23.328, 88 динара  
- у основном и средњем образовању: 31.340,84 динара 
Коментар: разлика 34,34 % на штету запослених у високом образовању. 
 
Плата књижничара:  
- у високошколском образовању:  13.690,50 динара  
- у основном и средњем образовању: 20.719,78 динар 
Коментар: разлика 51,34 % на штету запослених у високом образовању. 
   
Неправда према запосленима у високом образовању траје од 2002. године и наш Синдикат 
стално указује на то, тако да се ситуација нешто поправила, али се Закон о раду упорно 
не поштује. У прилогу су дате табеле у којима су обрачуни који показују колико су 
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запослени у високошколском образовању оштећени само у току 2006. године, односно 
каква је тренутна ситуација. 
 
Најугроженији су запослени у универзитетским библиотекама Србије, јер не само 
што за мању плату раде најодговорније и најсложеније послове у својој струци, већ 
им је плата из буџета једини извор прихода.  
 
С обзиром да све три постојеће универзитетске библиотеке у Србији (Ниш, Београд и 
Крагујевац) заједно имају мање од 150 запослених, не постоји практично ниједан разлог да 
се постојећа изразито тешка финансијска ситуација у којој се запослени налазе не поправи.  
 
Стога, молим колегу Лончара да у току идуће недеље прими на разговор 
представнике СВОС-а и представнике запослених у универзитетским библиотекама 
Србије, како би се што пре решили многобројни нагомилани проблеми у вези са 
финансирањем универзитетских библиотека као и са финансирањем високошколског 
образовања у целини. Напомињем да су запослени у библиотекама спремни  да ступе у 
штрајк, уколико им се финансијска ситуација не поправи и не доведе у склад са законом.  
 
У разговорима би са наше стране учествовали: 
1. Светлана Пуцаревић, председник Синдиката Универзитетске библиотеке Београда 
2. Александра Спасић, председник Синдиката Универзитетске библиотеке у Нишу 
3. Весна Абадић, Универзитетска библиотека у Крагујевцу 
4. Михаило Нешковић, секретар СВОС-а 
5. Гордана Бојковић, председник СВОС-а 
 
У нади да ће министар Лончар наћи времена да прими предложени тим, ради решавања 
заједничких проблема, као и да ће премијер Коштуница убудуће одбити да потпише 
уредбе и закључке које нису у складу са Законом о раду (којим се гарантује иста зарада за 
рад исте вредности), срдачно вас поздрављам.  
 
С поштовањем, 
         
 
            Гордана Бојковић, председник СВОС-а 
 
 
 
 
 
Прилози (табеле): 
1 Ненаставно-Збирна1 (оштећеност свих категорија ненаставног особља у току 2006)  
2. Наставно-Збирна1 (оштећеност наставног особља у току 2006. због ниже основице) 
3. Ненаставно-Април2007 (поређење плата са платама у осталом образовању) 
4. Наставно-Април2007 (плате наставника и разлика због ниже основице)  
 
Контакт адреса: 
Гордана Бојковић                               тел. 021–485 2564 
Факултет техничких наука        
Трг Доситеја Обрадовића 6       
21000 Нови Сад         E-адреса: svos@EUnet.yu 


