
ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ИНСТИТУЦИЈИ И/ИЛИ ПОЈЕДИНЦУ 
 

Форум београдских основних школа је професионално и синдикално удружење просветних 

радника Београда. 

Сем професионалних и синдикалних активности по којима смо препознатљиви у стручној јавности, 

ФБОШ се бави већ деценију посебним промотивним активностима, у које укључује и локалну 

управу, све заинтересоване институције и појединце. 

Са школама ван Београда, које су се Форуму обратиле за сарадњу, уважавајући наш нетипичан 

контакт са члановима синдиката и колегама, трудимо се да одржимо професионални и 

персонални однос, и на неформални начин створимо нови тип односа и веза везано за сарадњу, 

ширење контаката, размењивање искустава, промовисање свести о значају синдикалне активности 

у социјалном дијалогу, правној помоћи запослених у просвети, итд. 

ФБОШ је једини репрезентативни Градски синдикат, али и једини који је својим угледом успео да 

окупи истомишљенике око идеје сарадње, солидарности, размене… Ми смо до сада помагали 

школе из мултиетничких и неразвијених средина, уз сарадњу и донације (Општина Стари Град, 

општина Нови Београд, Општина Звездара, АМС, Градски секретаријат за образовање, поједине 

школе и појединци). Донације у смислу превоза (аутобуса, камиона да превезе донације, књига, 

музичких стубова, комјутера, итд). 

До сада ФБОШ је био у школама на Косову, Шар Планина, Штрпце (основне и средње школе), 

Сјеници, Тутину, Медвеђи, Вршцу,) 

 

Активност која је у току 

Овог пута, позвани смо од школе у Сијаринској бањи, односно она је већ постала члан нашег 

Форума. Школа је јединствена у Србији по томе што у њој раде, и сви су чланови форума, 

наставници који су српске и албанске националности и то помешано, не по посебним сменама. 

Како је оближња Медвеђа годинама члан Форума, и они су хтели да се са нама удруже на основу 

искустава Медвеђе. Тај део Србије је изузетно сиромашан, и мислимо да је права ствар да им ми, и 

ви, у оквиру својих могућности допринемо осећању тих људи да нису остављени сами себи. 

У слуцају да сте установили да је наша хуманитарна понуда интересентна, будите део нашег тима. 

Дајте своју идеју, допринос, пођите са нама на викенд у Сијаринску Бању. Нећете се разочарати. 

 

За све информације, обратите се на телефон  2633-460 

 

Срдачно ваш 

Форум 

 


