
На основу чл. 13. Статута Форума београдских основних школа од 11.02.2006. год. 

Скупштина ФБОШ-а, на ванредној седници одржаној дана __________ у Београду 

усвојила је следећи 

 

С Т А Т У Т 

 

ФОРУМА БЕОГРАДСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Статутом се уређују : 

- назив и седиште,  

- делатност, задаци, програмски циљеви,  

- чланство и начин организовања, престанак чланства, 

- органи, изборни принципи, начин одлучивања и надлежност, 

- финансирање, имовина,  

- информисање и друга питања од значаја за рад ФБОШ 

- начин доношења Статута и мењање Статута, 

- организовање и рад стручних служби синдиката, 

- и др. 

 

 

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

 

Назив синдиката је ФОРУМ БЕОГРАДСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА ( ФБОШ) 

У међународној комуникацији ФБОШ користи назив на енглеском језику Trade Union  

Седиште синдиката је у Београду, ул. Змаја од Ноћаја бр.9/I, тел /фаx 2633-460 

е-пошта/forumi@eunet.rs 

веб сајт/www.fbos.org.rs  

 

 

Члан 2. 

 

ФБОШ је недржавна и самостална организација синдиката, чији су чланови запослени у 

основним школама, пензионисани просветни радници и симпатизери. 

 

Чланство у ФБОШ заснива се на принципу добровољности.  

 

У остваривању својих програмских циљева, полазећи од утврђених начела свог рада, 

ФБОШ се у циљу синдикалне борбе, може удружити или ујединити са другим 

синдикатима, асоцијацијама и форумима радника на територији републике Србије, као 

и са синдикалним организацијама у иностранству. 

 

Ради остваривања циљева из става 3. овог члана, ФБОШ може оснивати удружења или 

се доношењем одговарајућих аката удружити или ујединити са другим удружењима, те 



на одговарајући начин може бити одређено да чланови ФБОШ постају чланови тих 

удружења, без обавезе плаћања чланарине у тим удружењима. 

 

 

 

Члан 3. 

 

 

 

ФБОШ има својство правног лица са правима и обавезама у складу са Законом. 

 

ФБОШ је уписан у регистар синдиката при надлежном Министарству под редним 

бројем 12734.  

 

 

 

Члан 4. 

 

 

 

У правном промету ФБОШ користи печат елипсастог облика ,пречника 20x35мм, на 

коме је ћириличним писмом исписан текст: И ред: ,,синдикална организација Београд, а 

у средини у три реда текст:,,ФОРУМ БЕОГРАДСКИХ основних школа,, 

 

Штамбиљ ФБОШ је правоугаоног облика величине 50x40, са заглављем на коме је 

ћириличним писмом исписан текст: I ред ,, ФОРУМ БЕОГРАДСКИХ,, II ред: 

,,основних школа,, III ред је рубрика за деловодни број, IV ред је рубрика за датум, V 

ред:,, Београд,, 

 

Застава ФБОШ је беле боје, са на средини представљеним стилизованим стубом плаве 

боје изнад којег стоји натпис »ФБОШ«, а изнад наведеног натписа налази се симбол – 

круг са ћириличним словом Ф и косим пером. 

 

 

Члан 5. 

 

Печати ФБОШ су поверени на употребу и чување секретару ФБОШ . 

 

Заводни печати се чувају у каси у седишту ФБОШ-а . 

 

 

III ДЕЛАТНОСТ, ЗАДАЦИ, ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ 

 

Члан 6. 

 

ФБОШ самостално обавља своју делатност у складу са програмским, статутарним и 

другим актима.  

 

Делатност ФБОШ у складу са законом је свака делатност којом се остварује бољи 

друштвени и материјални положај као и статус чланова ФБОШ. 



 

Програмски задаци и циљеви ФБОШ су заштита права и интереса, унапређење 

професионалних и економских интереса својих чланова и то: 

 

- промоција социјалне правде, демократије, људских права и слобода, као и права 

радника, 

- политика запошљавања и сигурности рада, 

- примена закона, правне заштите и већег и квалитетнијег учешћа запослених у 

руковођењу и управљању школама и установама, 

- преговарање у поступку закључивања колективних уговора,  

- борба за обезбеђење Уставом загарантованог права на штрајк у складу са законом, 

- материјалне и социјалне заштите, 

- заштита чланова од сваке врсте насиља и притиска на раду и у вези са радом, 

- афирмација стручног и саветодавног рада, 

- заштита на раду, заштита животне и радне средине, едукација и промена навика 

чланова, а посебно деце и  

младих везаних за значај чувања и заштите животне, радне и образовне средине,  

- пружање правне помоћи члановима у оквиру радног односа 

- стамбена политика  

- социјално осигурање, 

- политика унапређења услова рада специјализације, усавршавања и сл.  

- политика стварања што бољих социјално-економских услова рада за несметано, 

квалитетно  

 

и професионално обављање радних обавеза, 

 

- политика стварања адекватних услова за одмор и рекреацију, путовања и сл. 

- пружање материјалне помоћи у виду неповратних давања и 

- и др. 

 

 

IV ЧЛАНСТВО, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ, НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА И  

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

 

Члан 7. 

 

Учлањење у ФБОШ је добровољно, а остварује се потписивањем приступнице чији се 

оригинал чува у седишту ФБОШ. Потписивањем приступнице члан се обавезује да 

прихвати Статут, ставове и одлуке ФБОШ-а и да плаћа чланарину. 

 

Након пријема у чланство, члан добија чланску картицу. 

 

Облик и садржину картице утврђује Скупштина ФБОШ. 

 

Члан је дужан да покаже чланску картицу приликом остваривања права утврђених овим 

Статутом као и на захтев одговарајућих органа ФБОШ. 

 

Уколико члан изгуби чланску картицу дужан је да у року од 10 дана прибави дупликат. 

 



 

 

Члан 8. 

 

Члан остварује своја права и дужности у складу са Статутом. 

 

Члан синдиката је обавезан да: 

- поштује Статут,  

- програмска документа, 

- одлуке органа синдиката,  

- покреће и учествује у акцијама синдиката,  

- редовно плаћа чланарину, 

- врати приступницу у случају престанка чланства 

- и др. 

 

Члан синдиката има следећа права: 

 

- право да бира и да буде биран у органе синдикалне организације, 

- покретања инцијативе пред органима синдиката у складу са актима синдиката, 

- на радно-правну заштиту, 

- на помоћ за време штрајка, 

- на помоћ у случају престанка радног односа због синдикалне активности члана, 

- и друга права утврђена Статутом и статутарним документима. 

 

 

Члан 9. 

 

Чланство у ФБОШ престаје: 

 

- иступањем /писменим путем/ 

- преласком у други синдикат , 

- искључењем / због неплаћања чланарине 3 месеца за редом , 

- због опструктивног деловања, 

- због нарушавања угледа синдиката (етички кодекс) и 

- због непридржавања Статута и Програма ФБОШ-а. 

 

 

Одлуку о искључењу из ст. 1. тач. 3-6. доноси Извршни одбор синдикалне организације 

већином гласова присутних на седници.  

 

Престанком чланства престају сва права и захтеви у односу на ФБОШ и њеној 

имовини. 

 

 

Повраћај чланарине је искључен. 

 

Члан који иступа из ФБОШ дужан је да измири све своје обавезе до дана иступања. 

 

 

 



V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 10. 

 

Чланство у ФБОШ је добровољно, а члан у ФБОШ-у може бити сваки запослени у 

установама основног образовања, пензионисани просветни радник, као и било која 

друга лица – симпатизери синдиката. 

 

Чланови ФБОШ -а у својој школи/установи могу формирати посебан синдикат, 

доношењем Одлуке о формирању синдикалне организације (у даљем тексту: синдикати 

у школама). Одлуку о формирању синдикалне организације достављају канцеларији 

ФБОШ-а. Канцеларија ФБОШ- а региструје синдикалну организацију школе/установе 

код надлежног министарства. 

 

 

 

VI ОРГАНИ, ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ , НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА И НАДЛЕЖНОСТ 

 

Члан 11. 

 

ФБОШ има следеће органе: 

 

Скупштину 

Извршни одбор  

Секретара  

Надзорни одбор 

 

1. Скупштина 

 

Члан 12. 

 

Скупштина је највиши орган ФБОШ (чији састав чине председници синдикалних 

организација школа чланица). 

 

Скупштином руководи секретар ФБОШ . 

 

У случају спречености секретара, седницом Скупштине руководи председник 

Извршног одбора ФБОШ.  

 

Редовна Скупштина се одржава једном у две године, а ванредна по потреби: по одлуци 

Извршног одбора, на захтев 1/3 чланова и на захтев Надзорног одбора. 

 

Скупштина доноси Пословник о раду. 

 

 

Члан 13. 

 

Кворум за рад Скупштине чини више од половине укупног броја чланова.  

Одлуке Скупштине су пуноважне уколико су донете већином гласова присутних 

чланова (простом већином). 



 

По појединим питањима може се организовати писмено изјашњавање чланова по 

школама.  

 

Ставови и одлуке за које се на овај начин изјасни више од половине чланова ФБОШ 

сматраће се ставовима и одлукама Скупштине. 

 

Изузетно од става 2. овог члана, одлуке о штрајку, се сматрају поноважним када за њих 

гласа 2/3 од укупног броја чланова Скупштине. 

 

За доношење Одлуке о штрајку може се организовати писмено изјашњавање чланова по 

школама. 

 

Одлука о штрајку која је донешена у складу са ставом 5. и 6. овог члана сматраће се 

одлуком Скупштине. 

 

 

Члан 14. 

 

Скупштина као највиши орган ФБОШ: 

- доноси Статут, 

- усваја програм рада, 

- утврђује платформе за преговарање, 

- бира и разрешава Извршни одбор и Надзорни одбор, 

- разматра извештаје о раду Извршног и Надзорног одбора, 

- и др. 

 

2. Извршни одбор 

 

Члан 15. 

 

Извршни одбор је извршни орган синдикалне организације. 

 

Извршни одбор има седам чланова. 

 

За члана Извршног одбора може бити изабран само члан синдиката. 

 

Чланове Извршног одбора бира Скупштина синдиката на предлог Секретара синдиката. 

 

Чланове Извршног одбора бира Скупштина на период од две године, уз могућност 

реизбора. 

 

Члан Извршног одбора може бити разрешен пре истека рока на који је изабран, по 

одлуци Надзорног одбора, на предлог Секретара, уколико не обавља своју функцију у 

складу са Статутом. 

 

Између две седнице чланове Извршног одбора по потреби бира Надзорни одбор.  

 

 

 



Члан 16. 

 

Извршни одбор има председника Извршног одбора који руководи седницом, а изабран 

је на првој конститутивној седници јавним гласањем. 

 

Секретар је по функцији члан Извршног одбора. 

 

У одсуству председника Извршног одбора седницом руководи Секретар ФБОШ. 

 

 

Члан 17. 

 

Извршни одбор одржава редовне седнице по потреби, а најмање једанпут месечно. 

 

Ванредна седница Извршног одбора сазива се на предлог 1/3 чланова Извршног одбора, 

на предлог секретара и Надзорног одбора. 

 

 

Члан 18. 

 

Извршни одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова Извршног одбора. 

 

Председник Извршног одбора има право на накнаду за свој рад.  

 

Чланови Извршног одбора за обављене послове из делокруга рада Извршног одбора, 

такође имају право на накнаду за обављени посао по одлуци и у износу који утврди 

Извршни одбор. 

 

 

 

Члан 19. 

 

Извршни одбор као извршни орган Скупштине: 

- бира секретара Форума на мандат од две године, уз могућност реизбора, највише два 

мандата, 

- утврђује изглед печата и логотипа,  

- припрема предлоге програма рада, Статута, и других општих аката које усваја 

Скупштина, 

- доноси Пословник о раду, 

- предлаже Скупштини опште правце синдикалне политике и деловања,  

- именује чланове преговарачких група,  

- предлаже Скупштини платформу за преговарање,  

- усваја Завршни рачун, 

- са секретаром, припрема и сазива Скупштину, 

- заузима ставове и доноси одлуке по захтеву чланова и у вези текућих синдикалних 

питања, организовања и рада, 

- подноси Скупштини извештај о раду,  

- бира председника Извршног одбора на првој конститутивној седници, 

- остварује програмске задатке између два заседања Скупштине, 



-доноси одлуку о ангажовању лица за пружање правне помоћи, за обављање 

административно - техничких  

 

послова, курирских послова и др.  

- обавља и друге неодложне и неопходне послове из делатности Скупштине између два  

 

Заседања, 

- др. 

 

3. Секретар 

 

Члан 20. 

 

Секретара ФБОШ бира Извршни одбор на период од две године, уз могућност 

реизбора, највише два мандата. 

 

Секретар руководи седницама Скупштине и у складу са прописима, заступа ФБОШ у 

правном промету. 

 

Члан је Извршног одбора по функцији . 

 

Секретар има право на накнаду за обављени рад. 

 

4. Надзорни одбор 

 

Члан 21. 

 

Надзорни одбор је надзорни орган синдикалне организације. 

 

Надзорни одбор има три члана. 

 

За члана Надзорног одбора може бити изабран само члан синдиката. 

 

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина синдиката на предлог Секретара 

синдиката. 

 

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина на период од две године, уз могућност 

реизбора, највише два мандата. 

 

Надзорни одбор: 

- врши контролу и надзор над финансијским пословима ФБОШ, 

- врши надзор располагања средствима и имовином ФБОШ, 

- подноси Скупштини извештај о свом раду, 

- предлаже одређене мере и врши друге послове по потреби и налогу Скупштине, 

- и др. 

 

Члан Надзорног одбора може бити разрешен пре истека рока на који је изабран, по 

одлуци Надзорног одбора, на предлог Секретара, већином гласова, уколико не обавља 

своју функцију у складу са Статутом. 

 



Између две седнице чланове Надзорног одбора по потреби бирају остали чланови 

Надзорног одбора на предлог Секретара.  

 

Надзорни одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова. 

 

 

Члан 22. 

 

За пружање правне помоћи, за заступање у правним пословима, за обављање 

финансијско - књиговодствених послова, административно - техничких, стручних 

послова везаних за израду компјутерских програма и курирских послова, ангажују се 

одговарајућа лица са којим се закључују одговарајући уговори у складу са врстом посла 

за који се иста лица ангажују. 

 

За обављање послова, лица из става 1. овог члана су плаћена по одлуци Извршног 

одбора или на други одговарајући начин. 

 

VII ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА 

 

Члан 23. 

 

ФБОШ се финансира средствима од: 

 

- чланарине, 

- прилога, поклона, донација и др. 

- обављањем комерцијалних делатности и консултанских делатности. 

 

Од укупне масе прикупљене чланарине синдикатима у школама – установама остаје 

70%, а на рачун централе ФБОШ-а уплаћује се 30% чланарине, а што може бити 

измењено уколико тако одлучи Скупштина доношењем одговарајућег акта у складу са 

овим Статутом. 

 

Висину и начин плаћања чланарине утврђује Извршни одбор . 

 

Члан 24. 

 

Имовина ФБОШ-а је заједничко власништво свих чланова. 

 

Имовином ФБОШ-а располаже Извршни одбор. 

 

Имовину ФБОШ-а чине основна средства за рад канцеларије ФБОШ-а. 

 

Имовина је недељива.  

 

По престанку чланства престају сва права и захтеви који се односе на имовину ФБОШ-

а.  

 

 

 

 



VIII ИНФОРМИСАЊЕ 

 

Члан 25. 

 

Рад ФБОШ-а је јаван. 

 

Органи ФБОШ-а су обавезни да о свом раду обавештавају чланство и јавност. 

 

Обавештавање се врши путем извештаја о раду учешћем на синдикалним састанцима, 

путем саопштења, летака, трибина, билтена, посебних публикација и преко свих медија, 

сајта, електронском поштом, смс порукама и др.  

 

ФБОШ има потпарола за информисање. 

 

 

 

IX СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 26. 

 

За обављање административно техничких и стручних послова Извршни одбор именује 

стручне службе при ФБОШ-у, менаџере и сл. 

 

Са лицима агажованим/запосленим у стручним службама се закључују одговарајући 

уговори у складу са природом посла за који се ангажују или запошљавају. 

 

За свој рад стручне службе одговорне су Извршном одбору ФБОШ-а. 

 

Опис посла, број лица који ће обављати административно техничке послове и стручне 

послове из ст. 1. Овог члана, њихову зараду, уговоре и друга питања везана за рад ове 

службе, уређују се одлуком Извршног одбора. 

 

 

X ИЗМЕНЕ И ДОПУНА СТАТУТА 

 

Члан 27. 

 

Нови Статут, односно измене и допуне истог, доноси Скупштина. 

 

Измене и допуне Статута из ст. 1. овог члана Скупштини предлаже Извршни одбор 

синдиката. 

 

На одлучивање о изменама и допунама Статута примењују се одредбе чл. 13. ст 2. овог 

Статута.  

 

 

 

 

 

 



XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 

Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини., а примењиваће се од дана 

ступања на снагу. 

 

Сва питања која нису регулисана овим Статутом регулишу се посебним одлукама 

Извршног одбора и одговарајућим Правилницима и другим актима синдиката. 

 

Члан 29. 

 

Све школе чланице ФБОШ-а дужне су да у року од три месеца своје Статуте ускладе са 

Статутом ФБОШ. 

 

Члан 30. 

 

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут ФБОШ усвојен 

11.02.2006. год., а сви акти синдиката морају бити усклађени са овим статутом у року 

од 3 месеца од дана његовог ступања на снагу. 

 

 

 

У Београду,  

 

 

 

Секретар ФБОШ-а.  

 

 

 

______________________  


