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НОВА ПОНУДА ЗА РАДНИКЕ У КУЛТУРИ 
НСРКВ поднео захтев за репрезентативност 

 
         Запослени у култури подељени између синдиката и еснафских удружења и 
небриге друштва и локалних самоуправа за ове установе, које сви, у правилу, 
доживљавају као терет, а не као инвестицију, на посебан начин деле судбину 
транзиционог друштва и хроничне несташице новца, али и најављену 
рационализацију запослених у овој делатности са правом стрепе за своју 
будућност. Управо стога, можда је понуда кроз Независни синдикат радника у 
култури Војводине она карика која недостаје и која нуди понуду за борбу за 
угрожена радна места и бољи материјални положај оних који „преживе“ 
транзицију у култури.  
         Да смо на добром путу уверава нас и ново чланство нашег Синдиката. 
Наиме, ове недеље две значајне институције културе из Новог Сада – Музеј града 
Новог Сада и Историјски архив Новог Сада накнадно потписују Акт о оснивању 
НСРКВ и на тај начин доприносе да наш Синдикат буде репрезентативан и у 
„српској Атини“, у главном граду АПВ, као што је уосталом репрезентативан и на 
територије целе Војводине. Док се очекује да Министарство рада одлучи по 
захтеву овог Синдиката за добијање репрезентативности, Синдикат преговара са 
Синдикатом запослених у култури Србије којег су формирали „одбегли“ чланови ГС 
културе „Независности“. Након потписивања Акта о удруживању ова два 
синдиката на синдикалној сцени запослених у култури Србије јавиће се нова 
репрезентативна гранска централа, а један традиоционални синдикат – ГС 
културе и уметности одлази у синдикалну ропотарницу.  
         НСРКВ, као члан и оснивач Независног синдиката јавних служби ће са 
новим-старим чланством одржати више семинара и обука на актуелне теме и 
примену недавно закљученог Посебног колективног уговора за запослене у 
култури, како би их оспособио за преговарање са оснивачима и финансијерима. 
Ово постаје нарочито значајно у време опште беспарице и непринципијелног 
начина поделе, и онако оскудних средстава, која се деле више по партијским 
критеријумима, него ли по квалитету пројеката спремних за реализацију. Нова 
гранска синдикална централа помоћи ће запосленима у култури да препознају 
интерес у синдикалном организовању, пошто су најутицајнији у овој сфери већ 
одавно у еснафским удружењима која једном броју омогућавају привилегован 
положај, а не пружају могућност, ни шансу да се расподела средстава и моћи 
изврши на законит и праведан начин. На крају крајева, и свет развијене 
индустријске демократије, тарифни суверенитет (преговарачки) препознаје само 
код синдикалних удружења, а не и еснафа.  Познато је, наиме, да угледни прваци 
установа културе, у принципу и немају проблем, али да сви они који су иза сцене и 
који доприносе да нека представа или неки пројекат успе због своје невидљивости 
за јавност и небриге друштва, остају ускраћени за права која им иначе припадају. 
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