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Поштовани,  
 

Градски одбор синдиката радника Универзитета у Новом Саду суочен је  
са растућим незадовољством запослених на Универзитету у Новом Саду, а у 
вези са материјално-социјалним положајем. На седници одржаној 6. децембра 
2002., којој су присуствовали и представници средстава јавног информисања,  
одлучено је да се обратимо Влади Републике Србије са следећим  захтевима: 

 
1. Да се коефицијенти сложености рада ненаставног особља запосленог 

на факултетима  ускладе са коефицијентима осталих који се 
финансирају из јавних прихода Републике Србије и да се донесе 
одлука по којој ће се такво  усклађивање вршити  редовно са 
променом коефицијената у осталом школству. 

2.  Да се основица за обрачун плата у вишем и високом образовању 
изједначи са основицом за обрачун плата у основном и средњем 
образовању, као и да се донесе одлука о будућем редовном 
усклађивању. 

3. Да се Члан 43. Уредбе o нормативима и стандардима услова рада 
универзитета и факултета за делатности које се финансирају из 
буџета, објављене у Службеном гласнику РС број 15/2002. измени и 
да гласи: 

«Нормативи и коефицијенти сложености рада по овој уредби 
представљају основ за финансирање рада факултета и универзитета, као 
и  основ за расподелу  овако добијених средстава на факултетима и 
универзитетима.»  



Образложење за наведене захтеве: 
 
Захтеви 1. и 2.  Као  што вам је познато, ненаставно особље запослено на 
факултетима, вишим школама и универзитетима, представља једину 
категорију ненаставног особља у школству Србије чији се  коефицијенти 
сложености рада  нису променили у току 2002. године. Пошто се у току 
читаве 2002. године није мењала ни основица за исплату плата, насупрот   
свим осталим категоријама запослених који се финансирају из буџета, већ и 
даље износи 827.75 динара нето, плата спремачице на факултету (без минулог 
рада) износи 4495 динара, а плата секретара факултета и свих запослених  са 
високошколским образовањем, који директно не учествују у настави, износи 
7888 динара. Сматрамо да даљи коментари о оправданости наведених захтева 
нису потребни.  

Захтев 3.  Синдикат радника Универзитета у Новом Саду се министру 
Гаши Кнежевићу  обраћао више пута указујући на негативне последице Члана 
43. наведене Уредбе, који гласи: 
«Нормативи и коефицијенти сложености посла дефинисани Уредбом 
представљају само основ за финансирање рада факултета и универзитета, a  
факултети и универзитети расподелу тако добијених средстава врше у складу 
са својим појединачним колективним уговорима и општим актима.» 

Како се заиста врши расподела тако добијених средстава?  
Jeдноставно је проверити тврдњу да се користе различите могућности за 

злоупотребу члана 43. Уредбе. Неке од многобројних могућности тог типа су:       
a) формирање наставних група са бројем студената који је по неколико 

пута већи од нормативног броја прописаног Уредбом, тако да је на 
појединим факултетима тај број толики (преко 500) да нема учионице у 
коју би сви студенти могли да стану, па се настава за велики број 
студената и не изводи; 

b)  формирање група и са само једним студентом, чиме се омогућава 
тотална нерационалност у финансирању; 

c) непоштовање норматива за број часова седмично, чиме су по правилу 
оштећени сарадници и ненаставно особље; 

d) професори из групе факултета под а), који прихвате да се брукају, имају 
плате по три до четири пута веће од професора који наставу изводе са 
нормативним бројем студената у групи и са нормативним бројем часова 
недељно, што има за последицу растуће незадовољство наставног 
особља са мањим платама а истим и већим ангажовањем у настави;  

e) запошљавање знатно већег броја ненаставног особља од броја који се 
финансира по Уредби, а који се и даље финансира из буџетских 
средстава намењених финансирању наставе, потпуно у супротности са 



најављеним интенцијама Владе Србије у рационализацији трошкова 
буџета - последица је снижавање вредности основице чак и испод 
вредности од прописаних 827.75 динара, јер постојећи члан 43. Уредбе 
то омогућава.  

Да ли  наведено  Влада не зна или јој је свеједно? Да ли је могуће да то не 
зна ни министар просветe, ако је понашање наведено под а) типично управо 
за факултет на којем је професор? 

Разлози за хитну измену члана 43. се могу и даље набрајати. Сматрамо да 
је и ово довољно. Промена члана 43. Уредбе, како предлажемо, омогућиће да 
се заведе ред у расподели буџетских средстава намењених финансирању 
високошколске наставе. Омогућиће, такође, неопходну контролу и 
рационализацију трошкова буџета, што је од изузетног значаја како за 
студенте и запослене на факултетима, тако и за друштво у целини. 

 
Председник наше Владе је недавно духовито приметио да је Влада 

спремна да ради за народ, али не може да ради уместо њега.  Подсећамо га да 
важи и обратно, то јест, пунећи буџет народ ради и за Владу, али не може да 
ради  Владин посао уместо ње. 

Зато Вас молимо да наше захтеве узмете у разматрање и на раговор 
примите тим  нашег синдиката у саставу: проф. др Гордана Бојковић - 
председник и проф. др Ана Сабо - члан Градског одбора синдиката радника 
Универзитета у Новом Саду, као и проф. Коса Пакушевскиј, стручни 
сарадник у Градском одбору Синдиката, задужена за високошколско 
образовање и културу. 
 
 Наша адреса је: 
Градски одбор синдиката Универзитета 
Булевар Михајла Пупина 24 
21000 Нови Сад 
е-mail: sind-ns@eunet.yu  
            или  
председник одбора: проф. др Гордана Бојковић, gocab@uns.ns.ac.yu 
 
Срдачно вас поздрављамо,  
 
                                            За  Градски одбор синдиката радника Универзитета, 

 
 

                                                  председник одбора проф. др Гордана Бојковић  
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