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Поштовани, 

 

Наш je Синдикат постао  репрезентативан синдикат у делатности високог и вишег 

образовања на републичком нивоу, решењем Министра за рад и социјалну политику бр. 

2263  које је објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 105/08, од 14. 10. 

2008. године (у међувремену смо променили назив, те се сада уместо „Самостални 

синдикат високог и вишег образовања и студентског стандарда Србије“ зовемо 

„Синдикат високог образовања Србије“ - СВОС, што смо уредно пријавили надлежном 

министарству и о томе добили решење). О свакој промени у нашем Синдикату смо и 

Вас, као ресорног министра, редовно обавештавали.  

Обавестили смо Вас, такође, и када је од априла 2008. па на даље дошло до 

дискриминације запослених у високом образовању Војводине, тако што им је ускраћена 

повишица у плати која је уговорена за високо образовање. Реаговали сте позитивно, по 

закону, и у току новембра и децембра 2008. године запосленима је дуг враћен исплатом 

у износу од 1,5 плате. О тој одлуци  сте повратно известили  наш Синдикат као 

иницијатора и актера у  разрешавању проблема, што нас је обрадовало, јер смо се 

понадали конкретној и коректној будућој сарадњи на свим пољима од значаја за високо 

образовање. 

На жалост, до разочарења је дошло већ у децембру исте године, када сте 

игнорисали СВОС у процесу доношења Посебног колективног уговора (ПКУ) за високо 

образовање. Као једини репрезентативан синдикат у области високог образовања чији су 

сви чланови запослени искључиво у високом образовању, остали смо неми посматрач 

доношења новог ПКУ у сопственој делатности, а у наше име је (као нажалост и сада, 

јануара 2011) преговарао Синдикат образовања Србије у којем запослени у високом 

образовању чине мање од 4% од укупног чланства. Нисте, на жалост, одговорили ни на 

наш захтев упућен Вама и помоћнику министра за високо образовање  да се у донети 

ПКУ унесу измене које ће учинити да  поједине одредбе не буду  еклатантно 
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противзаконите, што без тих неопходних измена јесу, да ПКУ не буде за запослене  

мање повољан од Општег колективног уговора итд. Но, ово је година у којој треба 

донети нови ПКУ и надамо се да СВОС, све и да хоћете, више не можете  заобићи. 

 

Прошли смо коначно период  дужи од 28 месеци у коме су биле „замрзнуте“ плате у 

свим јавним службама, па и у целокупном образовању. Очекивали смо да будемо 

благовремено обавештени о преговорима. Међутим, Ви сада, јануара 2011.године, на 

преговоре о цени рада и коефицијентима позивате само три синдиката из области 

основног и средњег образовања, јер су то репрезентативни синдикати који су најавили 

штрајк. Позивате и Синдикат образовања Србије, који  треба да заступа запослене у 

високом образовању. Авај! Сећамо се како нас је заступао, трудећи се да основица буде 

за 32% нижа, а коефицијенти појединих (истих) категорија ненаставног особља и до 20% 

нижи у високом него у осталом образовању. С обзиром да су читаве синдикалне 

организације напустиле  Синдикат образовања Србије и прешле у СВОС, питање је да ли 

Синдикат образовања Србије уопште и има репрезентативност  у високом образовању, 

те да ли сме да заступа запослене у тој области.  

 Представнике СВОС-а поново нисте позвали на преговоре. Опет безразложно и 

неумесно игнорисање, које води ка констатацији да је Ваше ниподаштавање СВОС-а 

превазишло и најтолерантније оквире цивилизиваног и демократског понашања. Сем 

уколико Ваши сарадници не скривају од Вас све наше дописе.  

 

Поједини чланови СВОС-а питају да ли ћемо и ми у СВОС-у организовати штрајк, 

с обзиром да је и код нас најмања плата нижа од републичког минимума, а плата 

људи са средњом спремом и са више од 10 година стажа не прелази 24.000,00 дин.  

Одговор нас из руководства СВОС-а јесте да засад нећемо организовати штрајк у 

високом образовању. Али од Вас, министре Обрадовићу,  очекујемо: 

 

1. да нас одмах укључите у преговоре о основици, коефицијентима и динамици 

њихове промене; 

2. да се и запосленима у високом образовању  исплате неисплаћене јубиларне награде 

(као и јубиларна награда за 2011. год.), да им се обезбеди новогодишња премија, те 

да се о томе потпише обавезујући протокол са надлежним министарством.  

 

Уколико наведени минимални захтеви не буду испуњени и уколико се с муком 

успостављена равнотежа између високог и осталог образовања опет поремети (на штету 

високог образовања)  мораћемо и ми у СВОС-у  да прибегнемо агресивнијој тактици.  

 

За сада, поздрављамо и подржавамо напоре наших синдикалних другова из: 

Синдикатa радника у просвети Србије, Унијe синдиката просветних радника 

Србије и Гранског синдиката "Независност". Очекујемо да им се придружимо у 

преговорима.  

 

Уз жељу да што пре остваримо успешну сарадњу, срдачно Вас поздрављају 

 

 

 

Секретар СВОС-а      Председница СВОС-а 

Михаило Нешковић      проф. др Гордана Бојковић 


