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СВОС пстап без псниваша – али на дпбрим пснпвама 

 

2. нпвембар 2013. Једва да је прпщлп гпдину и пп дана пд какп је СВОС пстап без једнпг пд свпјих 

псниваша, утемељиваша, писца Статута, свпјеврснпг „устава“ СВОС-а, гпсппдина Михаила 

Нещкпвића, диплпмиранпг правника - секретара СВОС-а пд псниваоа, председника Градскпг 

пдбпра СВОС-а у Нпвпм Саду и шлана Статутарне кпмисије СВОС-а. Смрт Михаила Нещкпвића била 

је тежак ударац за СВОС. Али СВОС је преживеп. Јер СВОС је, дпбрим делпм заслугпм бащ ппкпјнпг 

Михаила Нещкпвића, саздан на дпбрим пснпвама, шврстим и сигурним темељима. (Вище детаља п 

живпту и смрти гпсппдина Михаила Нещкпвића...) 

27. пктпбра 2013. гпдине СВОС је дпживеп јпщ један, ппдједнакп тежак ударац  –  пстап је без 

свпјег псниваша, свпг впђе, председника пд сампг псниваоа, у јуну 2005. гпдине. Остап је без др 

Гпрдане Бпјкпвић, ванреднпг прпфеспра на Факултету технишких наука у Нпвпм Саду, кпја је свпју 

ппследоу щестину живпта (пд краја 2001. гпдине, па дп саме смрти) ппсветила синдикалнпј бпрби 

за ппбпљщаое материјалнпг статуса заппслених у виспкпм пбразпваоу у Републици Србији, и кап 

пружје неппхпднп у тпј бпрби пснпвала СВОС, свпје духпвнп шедп, али и свпј маш, уз ппмпћ кпјега је 

засад јединп мпгуће защтитити се пд неправде и правнпг насиља.  

А неправде је билп пд сампг ппшетка оенпг синдикалнпг ангажмана – пснпвица за пбрашун плата у 

виспкпм пбразпваоу била је и дп 49% нижа пд пснпвице у пснпвним и средоим щкплама. 

Штавище, и кпефицијенти ненаставнпг пспбља били су нижи, щтп је дпвпдилп дп јпщ веће 

дискриминације у висини плата за исти ппсап.  

Бприла се, ппдједнакп за наставнп и за ненаставнп пспбље, 2003. гпдине прганизпвала је 

щтрајкпве, предлагала свпје рещеое прпблема итд. (Вище детаља...) Видевщи да  у пквиру 

ппстпјећих синдиката нема ппдрщку за истинскп рещеое прпблема - дакле за пптпунп 

изједнашеое пснпвица – већ је наилазила самп на разне изгпвпре защтп је такп нещтп немпгуће, 

пдлушила је да, са свпјим истпмищљеницима, пснује нпви синдикат. Јер за оу реш „немпгуће“ није 

ппстпјала – када нещтп себи зацрта да пствари, пна би тп и урадила. 

СВОС је пснпван у јуну 2005. гпдине. И не задугп, већ 2007. гпдине, и тп навпднп „немпгуће“ 

ппсталп је мпгуће: Оснпвице у виспкпм пбразпваоу изједнашене су са пснпвицама у пснпвнпм и 

средоем пбразпваоу. (Ппгледајте график кретаоа пснпвица...)   

 

Какп је немпгуће ппсталп мпгуће? 

 

Такп щтп је СВОС ппстајап све јаши, све брпјнији - све шврщћи, дужи и пщтрији маш у бпрби за правп 

и правду, приправан да се, акп затреба, бпри и „ћера“ све дп Стразбура. И људи су се пслпбпдили 

страха и ппшели да захтевају „немпгуће“ - да траже свпја права из шлана 104 Закпна п раду, у кпјем 

http://www.svos.org.rs/#izmene_120302
http://www.svos.org.rs/#izmene_120302
http://www.svos.org.rs/dosadasnje_aktivnosti.html#gos
http://www.svos.org.rs/pdfs/osnovice-dijagram-april2013.pdf
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се заппсленима гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вреднпсти кпји пстварују кпд 

ппслпдавца.  

Наиме, људи из страха за егзистенцију шестп ћутке прихватају да им силници крще права 

гарантпвана закпнима. Страх за егзистенцију их паралище и шини слугама, ппкпрним. Страха се 

мпжемп пслпбпдити самп акп видимп да ппстпји защтита, да нисмп сами, да ппстпји синдикални 

„маш” спреман да се ухвати у кпщтац са неправдама и безакпоем. Збпг тпга је важнп да синдикат 

буде брпјан – јак и репрезентативан, јер снага је и у брпју. („Мнпгп капи шини слап”, какп је тп 

гпвприла ппкпјна председница СВОС-а.) Снажан синдикат пслпбађа нас паралищућег страха, 

пслпбпђени страха не ппнащамп се вище кап застращене слуге, а „Где нема слугу, нема ни 

гпсппдара”, па и „немпгуће” ппстаје мпгуће.    

 

Шта је данас, кажу, немпгуће? 

 

Немпгуће је, кажу, ппвећати бучетска издвајаоа за виспкп пбразпваое.  Прете банкрптпм, 

захтевају щтедоу, најављују птпущтаоа... У истп време, на сва звпна пбзнаоују какп је Србија 

неппвратнп на еврппскпм путу, увеликп теку припреме за ппшетак званишних прегпвпра п 

приступаоу Србије Еврппскпј унији, щтп бржи улазак Србије у ЕУ ппстављен је кап наципнални 

припритет првпг ранга. Али питаое шиме ће Србија бити кпнкурентна у Еврппскпј унији, и ван ое, у 

глпбализпванпј светскпј привреди, једва да се и ппставља. А важнп је ппставити тп питаое, јер 

пдгпвпр на оега мпгап би ппказати да је пнп щтп је, кажу, немпгуће – ппвећаваое бучетских 

издвајаоа за виспкп пбразпваое – заправп неппхпднп, и наравнп, јпщте какп мпгуће.  

Наиме, да би се Србија уклппила и нащла свпје местп у еврппскпј екпнпмији заснпванпј на знаоу 

(knowledge-based economy) неппхпднп је да има дпвпљнп велики брпј виспкппбразпваних и 

струшних кадрпва, а пни се не мпгу ствприти ни из шега. Неппхпднп је улагаое у оихпвп 

пбразпваое, другим решима: у виспкп пбразпваое. Акп Србија жели да има билп какве щансе у 

Еврппскпј унији, бучетска издвајаоа за виспкп пбразпваое мпрају бити бар 1,26% брутп дпмаћег 

прпизвпда (БДП), щтп је  прпсешна стппа издвајаоа у ЕУ, пп ппследоим дпступним ппдацима 

(извпр: Еурпстат). Укпликп издвајаоа пстану на садащоем нивпу пд исппд 0,75% (за вище детаља п 

нашину пбрашуна стопе издвајања погледати текст од 18. јануара 2013, посебно напомену о 

промени методологије) Србија тешко да ће имати икакве користи од чланства у ЕУ, дај боже да 

још нема и штету.  (Слишнп важи и за мнпге друге јавне службе –  примера ради, какп да у ЕУ 

сашувамп нащ наципнални и културни идентитет без неппхпдних издвајаоа за културу? Или 

питаое здравства, квалитетне државне управе итд. У садащопј клими бучетске щтедое кап да се 

забправља знашај јавних служби за нпрмалнп функципнисаое и развпј једнпг друщтва и државе.)    

Затп је, ппшевщи пд 2010. гпдине, дакле накпн щтп је Република Србија у децембру 2009. ппднела 

кандидатуру за шланствп у ЕУ, ппкпјна председница СВОС-а сталнп наглащавала знашај дпстизаоа 

такп шестп ппмиоаних „еврппских стандарда“ и у пбласти финансираоа виспкпг пбразпваоа. 

http://www.svos.org.rs/educ_figdp.html
http://www.svos.org.rs/index.html#izmene_130118
http://www.svos.org.rs/index.html#izmene_130118
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(Ппгледајте нпр. пвај текст пд 19. маја 2010. гпдине, са графишким приказпм траженпг.) Међутим, 

да би се у услпвима перманентне кризе и претои „кресаоем јавне пптрпщое“ избприли за 

ппвећаое бучетских издвајаоа за виспкп пбразпваое, неппхпднп је билп да СВОС буде не самп 

репрезентативан (пн тп и званишнп јесте пд 14. нпвембра 2008. гпдине), негп и  јак и кредибилан 

синдикат, јер самп такав, респектабилан синдикат, мпже свпје ставпве успещнп представити 

јавнпсти и пплитишарима и дпбити оихпву ппдрщку. А пптребан кредибилитет и снага стишу се, 

између псталпг, и шланствпм у међунарпдним прганизацијама синдиката. 

Свпје ппследое дане активнпг бављеоа синдикалним радпм др Гпрдана Бпјкпвић, ппкпјна 

председница СВОС-а, ппсветила је затп синдикалнпј сарадои на међунарпднпм, у првпм кпраку 

регипналнпм нивпу, ствараоу веза са српдним гранским синдикатима у земљи и пкружеоу, а у 

циљу ушлаоеоа у међунарпдне прганизације синдиката и ушещћа у заједнишким прпјектима. 

Усппстављена је званишна сарадоа са кплегама из Бпсне и Херцегпвине, кап и са синдикатима 

универзитета из Темищвара у Румунији, кпја је шланица ЕУ.  

Желела је и имала планпве за мнпгп вище, али смрт је, нажалпст, била бржа. 

 

На дпбрим пснпвама 

 

Смрт др Гпрдане Бпјкпвић несумоивп представља велики губитак за Синдикат виспкпг 

пбразпваоа Србије. Мнпги су се, ппгптпвп са оенпг матишнпг факултета, ушланили у СВОС самп 

збпг вере у Гпрдану, у оену правишнпст, оен слпбпдпумни дух, оену енергишнпст у 

бескпмпрпмиснпј бпрби за правп и правду, а прптив демагпщких пбмана или шак птвпренпг 

крщеоа закпна. Ппкпјна председница СВОС-а увек је тражила, и нудила, самп целпвита и 

системска, уместп парцијалних квази-рещеоа. Никада није пристајала на труле кпмпрпмисе и 

мнпги су је бащ збпг тпга ппщтпвали и ушланили се у СВОС.  

Али СВОС је вище пд Гпрдане. У СВОС-у су и други људи. Честити и ппщтени. И управп захваљујући 

оима, СВОС јесте на дпбрим пснпвама.  

Оснпву, темељ, једне прганизације, наиме, не шине самп правила и институције – оих је углавнпм 

саставип ппкпјни Михаилп Нещкпвић и пне су га надживеле, јер јесу биле дпбрп сашиоене; затп 

јпщ једнпм хвала ппкпјнпм Нещи, оегпв рад није бип узалудан, темељи СВОС-а кпје је пн градип 

издржали су тест времена. Ппред  правила и институција, други темељ сваке прганизације јесу 

људи кпји су у оу ушлаоени. Људи кпје је ппкпјна Гпрдана Бпјкпвић ценила и затп и желела да 

СВОС успе и ппстане, какп сведпше и реши из једнпг оенпг кпментара из нпвембра 2007. гпдине: 

„мищљеоа сам да је вреднп бприти се за уређенп, цивилизпванп друщтвп (правну државу), 

друщтвп спцијалне правде и друщтвене сплидарнпсти, и управп из тих разлпга, кпликп гпд тп 

мпжда патетишнп звушалп, ја се јпщ увек бавим синдикалним радпм. И желим да пвај Синдикат 

успе. Јер у оему су шестити и ппщтени људи.” 

http://www.svos.org.rs/index.html#izmene_100519
http://www.svos.org.rs/index.html#izmene_130325
http://www.svos.org.rs/index.html#izmene_130516
http://www.svos.org.rs/index.html#izmene_130516
http://www.svos.org.rs/pdfs/budzet.pdf
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Управп такп: СВОС јесте на дпбрим пснпвама јер у оему су шестити и ппщтени људи. Људи кпји 

ће наставити путем у шије је трасираое др Гпрдана Бпјкпвић и буквалнп улпжила свпј живпт. Људи 

кпји ће се тим путем кретати и брже негп щтп је тп мпгла пна, жена – тек сада се тп нажалпст 

сасвим јаснп види – на измаку живптних снага. Људи кпји ће мпжда ппнекад ппсустати, али 

никада, упркпс брпјним искущеоима кпја ће се неминпвнп ппјављивати, неће пдустати. Људи кпји 

ће кпрашати храбрп и пдлушнп, и на тај нашин, кпрак пп кпрак, претварати  „немпгуће данас“ у 

„мпгуће сутра“.        

 

  


