СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
СРБИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР

Предлог

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА НАУКЕ
(За период 2015 – 2020)

Београд, април 2015. године

У складу са функцијом коју имају грански синдикати, РОС науке ће своје
активности у наредном периоду усмерити ка решењима којима се обезбеђује
очување и побољшање материјалног положаја запослених, побољшање услова
рада, збрињавање вишка запослених и оспособљавање синдикалних активиста по
питањима заштите права запослених и пружању помоћи у преговорима за
закључивање колективних уговора код послодаваца.
1.

Материјални положај запослених

Ова област рада РОС науке је примарна и то ће бити његова стална обавеза.
Одбор ће материјални положај запослених сагледавати са аспекта свих релевантних
показатеља (цена рада, зарада, услови рада, резултати пословања института,
обезбеђење материјалних трошкова и др.) и доносити одређене закључке, одлуке и
захтеве које ће упућивати надлежним државним органима и организацијама.
У остваривању ових задатака неопходно је:
- да Влада РС и Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврде
детаљан план мера и динамику повећања средстава за науку, у складу са
Стратегијом научног и технолошког развоја до 2020.год.
- да се средства за науку у буџету до 2020.год. повећају на 1%
- да се зараде истраживача који су ангажовани на пројектима Министарства,
као и плате неистараживачког особља на институтима изједначе с платама
на факултетима
- да се одговарајућим изменама законских и подзаконских аката, којима је
регулисана научноистарживачка делатност и делатност високог образовања,
ускладе у циљу стварања истих услова за ангажовање научног кадра из
института на факултетима
- да се до краја ове године изврше одређене измене и допуне у Закону о НИДу којим би се обезбедило адекватније финансирање науке
- да се сваке године врши повећање средстава за ДМТI и ДМТII
- да Влада РС преузме већу одговорност за рад и функционисање института
чији је оснивач Република
У извршавању овог програма РОС науке ће остваривати контакте и сарадњу са
свим релевантним чиниоцима, користећи све методе синдикалног деловања.
2. Посебан колективни уговор
Посебан колективни уговор, који је Синдикат науке са Министарством
закључио 2006., престао је да важи 6. децембра 2009. Овај Синдикат хоће и мора да
поврати у примену колективни уговор. Наш први задатак је да најкасније до краја
ове године са Министарством закључимо ПКУ за науку. Текст ПКУ смо ускладили
са изменама и допунама Закона о раду и доставили га Министарству. Морамо да се
изборимо да будемо равноправни преговарачи са другом страном тј. са Владом
Републике Србије и ресорним Министарством у погледу утврђивања права
запослених, колективних права запослених као и синдикалних права. Посебну
пажњу посветићемо утврђивању основне зараде за најједноставнији рад,
коефицијената сложености послова за све запослене. Не смемо више дозволити да

се зараде односно плате неистраживачког особља у институтима третирају као
режијски трошак. То је супротно Закону о раду.
Уколико Влада утврди платне разреде за науку, наша је обавеза да се изборимо
да имамо исти третман као и запослени у високом образовању. Будући да су наши
представници већ укључени у поступак израде платних разреда сматрамо да имамо
знања и способности да се изборимо за најоптималнија решења.
3. Оптимизација броја запослених у институтима који су акредитовани
као установе
С обзиром да је Влада РС најавила смањење броја запослених у свим јавним
службама, то морамо бити спремни да ће се то односити и на запослене у
наведеним институтима. Синдикат ће у вези са овим пружити пуну стручну помоћ
свим својим члановима.
4. Оспособљавање чланства за синдикалне активности
У 2014 години је донет Закон о изменама и допунама Закона о раду, извршене
су измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању, а у овој години
се очекују измене Закона о НИД-у. Сви ови закони, у мањој или већој мери, ће
утицати на радноправни статус запослених. РОС науке ће значајан део својих
активности усмерити на оспособљавању новоизабраних руководстава синдикалних
организација и уопште синдикалног чланства, на примени ових прописа и њиховој
конкретизацији у нормативним актима института. Посебан задатак РО биће на
јачању преговарачке улоге синдиката са послодавцем, на заштити синдикалних
активиста код послодавца у складу са законом и међународним конвенцијама.
У вези с тим, РОС науке ће организовати семинаре – синдикалне радионице,
саветовања, стручне консултације и др. За одређене теме биће ангажовани експерти
из одређених области.
5. Однос са другим гранским синдикатима Србије
Синдикат науке је отворен за сарадњу са сродним и другим синдикатима када
су у питању заједнички интереси. Ова сарадња оствариваће се на принципима
равноправности и међусобног уважавања.
Односи са другим синдикатима оствариваће се и кроз: заједничке наступе према
Влади Републике Србије, заједничке конференције за штампу по одређеним
питањима, заједничке преговарачке тимове по питањима од заједничког интереса,
заједничке протесте и штрајкове.
6. Међународна сарадња
У оквиру Интернационале образовања, а кроз учешће у раду Комитета за
високо образовање и науку и Комитета једнаких права, наставићемо сарадњу и
настојаћемо да успоставимо везу са другим синдикалним организацијама и
синдикатима суседних земаља и Европе. Ову сарадњу ћемо користити да упознамо

наше колеге са положајем истраживача у Србији као и да добијемо њихову
подршку за неке наше активности и захтеве, када то буде било потребно.
Синдикат науке ће се ангажовати и на свим питањима која буду актуелна у раду
синдикалних организација у институтима.

