СИНДИКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ
Нови Сад, Булевар М. Пупина 24
14. 10. 2009.
ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ
проф. др ЖАРКУ ОБРАДОВИЋУ
Поштовани министре,
Након многобројних неуспешних покушаја да ступимо, макар у писмени,
контакт са вама, принуђени смо да вам се обратимо и изнесемо наше ставове
путем отвореног писма, односно путем јавних медија у Србији.
Синдикат високог образовања Србије (СВОС) једини је репрезентативни
синдикат у Србији чији су сви чланови запослени у високошколским
установама, чији је оснивач Република Србија. Дакле, СВОС је једини
репрезентативни грански синдикат запослених искључиво у државном
високошколском образовању Србије. Стога захтевамо од вас да:
1. наши представници учествују у свим преговорима и договорима између
вашег министарства и синдиката који се односе на запослене у високом
образовању, а пре свега да нас што пре примите ради разјашњавања
незаконитих одредаба члана 52. постојећег ПКУ за високо образовање;
2. коначно уважите чињеницу да у области синдикалног организовања на
републичком нивоу у Србији постоји и СВОС, те да као министар
просвете не дозволите да државно високошколско образовање у Србији
синдикално заступа само Синдикат образовања Србије, у којем су
чланови из високог образовања заступљени са мање од 5 посто од
укупног чланства тог Синдиката.
Напомињемо да се наш синдикат од оснивања залагао за:
а) равноправан третман запослених у високом образовању (а што је
показао многобројним акцијама које су, коначно, новембра 2007. довеле до
равноправног финансирања запослених у просвети), тј. поштовање
постојећих закона;
б) системско решавање финансирања високошколског образовања, преко
Закона о финансирању, којим ће се, коначно, постићи да средства намењена
високом образовању буду адекватно одређена, рационално и наменски
утрошена.
У нади да ћете коначно уважити постојање репрезентативног гранског
синдиката високог образовања организованог на нивоу Републике, и на даље
поступати у складу са тим, срдачно вас поздрављамо.
У име Републичког одбора Синдиката високог образовања Србије,
Секретар Синдиката
Михаило Нешковић
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