Подршка запосленима у универзитетским библиотекама у Нишу и
Крагујевцу
Самостални синдикат високог и вишег образовања и студентског стандарда Србије,
даље у тексту СВОС, у потпуности подржава штрајкове упозoрења запослених у
универзитетским библиотекама Ниша и Крагујевца, које организују чланице СВОС-а,
Синдикална организација Универзитетске библиотеке “Никола Тесла” у Нишу и
Синдикална организација Универзитетске библиотеке у Крагујевцу.
Штрајкови упозорења почели су у среду, 10. октобра 2007. године, обустављањем рада
у периоду од 12.30 до 13.30 сати, уз обезбеђивање минимума процеса рада.
Захтеви запослених у универзитетским библиотекама своде се у суштини само на један
захтев: поштовање члана 104. Закона о раду, којим се гарантује иста зарада за исти рад
или рад исте вредности.
Један од разлога за оснивање СВОС-а је чињеница да су представници Владе Србије са
представницима Синдиката образовања Србије већ годинама потписивали протоколе по
којима је високошколско образовање у целини – најлошије плаћена јавна служба у
Србији. Ми, чланови СВОС-а, не пристајемо на таква „решења“.
Само у току 2006. године су запослени у високошколском образовању, а тиме и
запослени у универзитетским библиотекама, због нижих коефицијената и ниже
основице оштећени, појединачно, за износ од 37071 до 133287 динара бруто, односно
од 25232 до 90738 динара нето (подаци се односе на ненаставно особље). У обрачун
није ушао минули рад, што сигурно увећава обрачунате износе.
Запослени у универзитетским библиотекам су се, и самостално и преко СВОС-а, више
пута обраћали ресорном и другим министарствима, али су захтеви и молбе да
представници буду примљени на разговор једноставно игнорисани. С тога су се
одлучили на радикалније мере.
Захвални смо својим члановима у универзитетским библиотекама који се борбом за
сопствена права истовремено боре и за права свих запослених у високошколском
образовању Србије, као и за један другачији синдикат, достојан оних које представља.
СВОС је из дана у дан снажнији управо зато што му приступају људи који желе
суштинска системска решења за многобројне нагомилане проблеме запослених у
високошколском образовању, а таква решења СВОС и нуди.
Нови Сад, 10. октобра 2007.
Председник СВОС-а
проф. др Гордана Бојковић

