На иницијативу ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ одржан je састанак представника Синдиката са државном
секретарком за науку и високо образовање, проф. др Маријаном Дукић Мијатовић и помоћницом
Министра за науку, проф. др Марином Соковић. Састанку су испред Синдиката присуствовали проф. др
Томислав Живановић, председник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и др Маријана Петковић, главна повереница
Синдиката „Независност“-Институт за нуклеарне науке „Винча“.
Тема састанка је био положај истраживача приправника који не испуњавају све услове за избор у
звање истраживач сарадник према новом Закону о науци и истраживањима, а испуњавали су услове према
старом Закону о НИД и одговарајућим Правилницима. Наиме, према члановима 7. и 8. старог Правилника
о вредновању научно-истраживачког рада („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2016 и 21/2017) и старом Закону о
научно-истраживачкој делатности (члан 70. „Сл. Гланик РС“бр. 110/2005,50/2006-испр.18/2010 и 112/2015)
као један од услова за избор у звање истраживач приправник и истраживач сарадник, уз уписане докторске
студије, била је најмања просечна оцена на оба нивоа студија (основним и мастер) 8,0. Према новом
Закону о науци и истраживањима („Сл. Гласник РС“, 49/19, члан 76) и Правилнику, који је ступио на снагу
8. јануара 2021. („Сл. Гласник РС“, број 159 од 30. децембра 2020, чланови 7. и 8.), за избор у звање
истраживач сарадник, кандидат мора да има просек не нижи од 8,0 на сваком степену студија
појединачно. У прелазним и завршним одредбама, јасно је истакнуто да се процеси за избор у звање
започети по старом Закону и Правилнику морају завршити по њима, али су колеге које су изабране у звање
истраживач приправник у 2017., 2018. и првој половини 2019. године, а који не задовољавају горе
наведени услов (просек најмање 8,0 на сваком степену студија појединачно) принуђене да прекину студије,
изгубе радно место, или пређу у стручно звање уз значајно смањење зараде. Од Министарства је захтевано
да се тај проблем што хитније реши кроз неки од облика завршних и прелазних одредби. Закључено је да
се Закон не може ретроактивно примењивати и да се колеге могу бирати у звање истраживач сарадник без
ограничења. Да би се то реализовало институти су у обавези да пошаљу допис Министарству са захтевом
за мишљење на основу кога је могуће реализовати процедуре избора у звање истраживач сарадник, којим
ће се омогућити да младе колеге не изгубе радна места. ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је упутио допис
Министарству и очекује одговор, који ће повереништвима бити прослеђен.
Друга тема дискусије је била укидање начина обрачуна зарада научним радницима према
категоријама. Државна секретарка је истакла да су категорије укинуте и да се формира Правилник о
институционалном финансирању који би предвидео решавање и тог проблема, те ублажио неправду
нанету истраживачима учињену због изостанка категоризације од стране Министарства. Напоменуто је да
се у оквиру радне групе дискутује о следећим моделима обрачуна зарада:
а) обрачун зарада према звањима у оквиру којих би постојало 3-4 различита нивоа зарада, у
зависности од радног учинка
б) све зараде би се подигле на ниво категорије А1, уколико се добију додатна средства од
Министарства финансија (изразили смо подршку за овај вид активности Министарства просвете), што је
мало вероватно
в) уколико се не могу добити средства од Министарства финансија, онда би се најугроженијима,
категорији А4, подигле зараде на ниво А1, а, уколико је и то немогуће онда на А2 најмање; за ово
последње, према речима представника Министарства, је неопходно обезбедити додатних 3 милијарде
динара.
Закључено је да се представник Синдиката „Независност“, др Маријана Петковић, укључи у радну
групу која ће анализирати ситуацију и учествовати у припреми Правилника за институционално
финансирање НИО. У вези с тим, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је упутио допис Министарству.
Обавештаваћемо вас о одговору Министарства, као и укључити у дискусију и расправу у вези с
припремом текста Правилника и дефинисањем модела институционалног финансирања и обрачуна зарада
научним радницима.
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