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САОПШТЕЊЕ 

 

На састанку ИО ФБОШ и председника и представника ОО 

синдиката 28.3.2011. саопштене су одлуке ИО које школски 

синдикати треба да размотре и у складу са условима у којима се 

налазе и на основу мишљења чланова синдиката донесу 

одговарајуће одлуке које се односе на ОО ФБОШ-а школе у 

којој раде. 

 

1.ОДЛУКА 

Часове који су се  реализовали у току законске обуставе рада у 

школама не надокнађивати из следећих разлога: 

− Зато што би надоканада часова била фарса којом би министар 

просвете требало  да прикаже лажну слику о важности образовања 

и бриге за децу и његовој преданости и пожртвовању за интересе  

српских породица и будућих генерација.Брига о будућности омладине 

није фиктивно уписивање часова у празна поља дневника, већ 

стратегија образовања која ће младима обезбедити квалитетно и 

функционално образовање, запошљавање и остварење животних 

циљева у Србији.  

− Зато што дневници образовно васпитног рада немају странице 

(тј.тзв „кућице“ у којима би могли да се уписују ни фиктивни ни 

стварни часови осим оних који су планирани за једну школску 

годину.То  би значило да би за уписивање  новоизмишљених часова 

требало обезбедити још по један дневник за свако одељење у Србији 

чији су наставници у штрајку већ два месеца. 

− И на крају најважнији разлог је тај,  а што би министар просвете 

требало да зна, да се на крају школовања не броје минути и сати на 

којима су преседели ученици  и наставници, већ ниво постигнућа из 

реализованих програмских садржаја. Наставници у образовно 

васпитном  раду  реализују програмске садржаје предвиђене 

Наставним планом и програмом и сви они су у току законског 

штрајка у условима минимума процеса рада, тј. на часовима који су 

трајали по 30 минута реализовали све планиране програмске 

садржаје и тиме испунили основни задатак који је регулисан и 

Законом о основама система образовања и васпитања, а који је 

донео министар просвете. 

− У периоду законске обуставе рада, наставници су својим 

компетенцијама осигурали  постизање циљева образовања и 



 

 

васпитања и стандарда постигнућа,
 

уважавајући принципе 

образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне 

могућности детета и ученика, што је главни доказ да не постоје 

педагошки, психолошки  и законски разлози за фиктивну надокнаду 

часова, какву предлаже министар просвете. 

 

2.ОДЛУКА 

 

   Запослени, чланови ФБОШ који су добили умањене плате , су 

обавезни да спроведу активности које се односе на прикупљање 

документације и давање Приговора ШО на начин обрачуна плате за 

период када је школа била у законском штрајку. Сва упутства и 

обрасци захтева, приговора и пријава инспекцији се налазе на веб 

сајту ФБОШ-а или код председника ОО синдиката. 

   Како би запослени,  чланови ОО ФБОШ-а имали могућнст да 

добију правну заштиту пред школским или судским органима, дужни 

су да пре тога самоиницијативно предузму препоручене активности у 

својим школама. Без уложених приговора и препоручених 

активности ,ФБОШ неће имати законски основ да наставнике који су 

били  у штрајку заступа пред инспекцијом и надлежним судом. 

 

3. ОДЛУКА 

 

Да се законски штрајк  замрзне све до 21.4.2011.год. и да се 

тада, уколико се не испуне тражени захтеви, штрајк 

одмрзне и настави све до испуњења захтева. 
− С обзиром на то да је министар просвете у допису број 601-00-

1/2011-01/3 од 22. 3. 2011.год. који је упућен начелницима Школских 

управа и директорима школа навео да ће  на  основу досадашњих 

показатеља бити извесно да ће  примања запослених у просвети 

бити већа од планираних Законом у буџету за 2011. годину, а да ће 

повећање примања  бити прецизније дефинисано  након 20. априла 

када ће бити анализирани резултати првог квартала 2011. године, 

чиме ће се створити услови за израду анекса Протокола који ће бити 

потписан са свим репрезентативним синдикатима просветних 

радника., одлучено је да се штрајк  замрзне све до 21.4.2011.год.када 

ће се знати сви параметри важни за повећање примања  просветних 

радника  

− Основне  организације синдиката у школама чланицама ФБОШ-а ,би 

требало да у својим школама прочитају одлуке ИО, исте ставе на 

огласну таблу и да након тога донесу Одлуке које се односе на школу 

у којој раде. Сви запослени, као  и ОО ФбОШ-а  ће  имати потпуну 

правну заштиту уколико донесу одлуке о наставку законитог 

штрајка. 
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