ОТВОРЕНО ПИСМО
Министру просвете и спорта,
др Слободану Вуксановићу
Поштовани,
претпостаљамо да сте упознати са чињеницом да су високо и више образовање најлошије
плаћена јавна служба у Србији. Наиме, основица за исплату плата у тој области је за 32 %
нижа од основице за исплату плата у осталом образовању, здравству, култури, центрима за
социјални рад и др. Ако, на пример, службеник у основној школи прима 20.000 (двадесет
хиљада) динара месечно, службеник са истом школском спремом, истом врстом посла и
истим оптерећењем, али запослен на факултету или вишој школи, прима (од државе, тј. из
буџета) само 13.600 (тринаест хиљада и шест стотина) динара. То Вам није сметало да
октобра 2005. потпишете Посебан колективни уговор за високо и више образовање (даље
ПКУ) у којем за запослене у тој области не предвиђате чак ни оних 3.000 (три хиљаде)
динара на име новогодишње (или Светосавске) награде. Шта ће им?
ПКУ који сте потписали повредио је и све оне чији радни век траје дуже од 30 година,
јер им ускраћује право на јубиларну награду.
ПКУ који сте потписали не дефинише ни коефицијенте ни цену рада, иако су управо
то најважније ствари које је требало регулисати, а не трошити време и енергију на
непрекидне преговоре о њима, како би се тобоже дао значај синдикатима, лажно
задовољила нека форма, а избегло суштинско решавање проблема. Из Градских одбора
синдиката универзитета у Новом Саду и Београду долазили су предлози да се усвоји листа
коефицијената у распону од 1 до неког броја (Кмакс), а да се цена рада веже за просечну
цену рада у Србији (проценат те цене), те да се овај принцип предложи Влади као принцип
за све јавне службе. Тиме бисмо сви делили судбину земље и не бисмо били принуђени
да у сталним преговорима са представницима Владе, тако рећи, отимамо једни од
других. Своје предлоге смо подробно образложили.
Уместо да дефинише кључне ствари, ПКУ који сте потписали разглаба о тотално
небитним, као, на пример да се ономе ко редовно долази на посао дода 1 бод како би му
порасла шанса да не буде проглашен технолошким вишком; као да се већ у тренутку
потписивања ПКУ није знало да уговор у том делу и неће бити примењиван, јер ће се
примењивати Социјални програм.
Не знамо шта је теже: да сте потписали документ који нисте прочитали или да сте
прочитали, па ипак потписали, оно што се није смело потписати, ако иоле уважавате оне
на које ће се правила из документа односити.
Михаило Нешковић,
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