
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Београд, Немањина 22–26   
 

За: Господина Тумушића 

      Госпођу Цветковић 
 

 

ПРЕДМЕТ:Захтев за предузимање законских мера ради : 

 

• СПРЕЧАВАЊА  САМОВОЉЕ ПОЈЕДИНИХ ДИРЕКТОРА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У 

ПОСТУПЦИМА  ФОРМИРАЊА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈЕМ У ОСНОВНИМ 

ШКОЛАМА  

• ТОЛЕРИСАЊЕ (ПРЕЋУТНИ ПРИСТАНАК) ПРОСВЕТНИХ ОРГАНА ДА ПРИХВАТЕ 

БИТНА ДОКУМЕНТА ЗА ЧИЈУ ЛЕГАЛНОСТ ЈЕ ИЗРИЧИТО ПРОПИСАНО ДА НА ЊИМА 

БУДЕ СТАВ И-ИЛИ ПЕЧАТ СИНДИКАТА (ОДЛУКЕ ШКОЛСКИХ ОДБОРА, 

ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА, КОНКУРСА, ИТД) 

 

Поштовани, 

 

Овим путем Вам се обраћамо у име наших чланова-запослених у бројним основним 

школама у Београду. Наиме наша синдикална организација ФБОШ је основана са циљем 

заштите запослених у основним школама, и молимо да у складу са доле наведеним 

законским одредбама поступите у складу са Законом. 

 

Ад 1. У складу са чланом  206. Закона о раду запосленима се јамчи слобода синдикалног 

организовања и деловања без одобрења, уз упис у регистар, што значи да ниједан 

директор нема право да својим деловањем спречава оснивање синдикалних 

организација у основним школама, као и да ограничавају њихово деловање. Такође 

Чланом 2 Међународне КОНВЕНЦИЈА О СИНДИКАЛНИМ СЛОБОДАМА И ЗАШТИТИ СИНДИКАЛНИХ 

ПРАВА прописано је Радници и послодавци, без икаквих изузетака, имају право без претходног 

одобрења, да образују организације по своме избору, као и да приступају овим организацијама, под 

искључивим условом да се придржавају статута ових последњих. 

 

Ад 2. Поједини директори београдских школа спречавају оснивање нових  синдикалних 

организација или рад већ постојећег Форума београдских основних школа. У неким 

школама директори подржавају цепање постојећег синдиката или отворено подржавају 

оснивање тз. школске синдикалне организације чија је сврха  да подржи све акције 

директора, али не и да се бори за права запослених. Тако формирани синдикати се не 

повезују са неким синдикатом на нивоу Града или Република. Тај модел изигравања 

закона и легалних синдиката је нарочито распрострањен у земунским основним школама. 



 

 

Ад.3 Поједини директори отворено забрањују синдикално удруживање и та листа је подужа. Ту 

предњаче централне београдске школе. На пример ОШ „Петар Петровић Његош“. Председница 

ФБОШ је прво разговарала телефоном, други пут лично са директорком школе у јануару 2013. у 

вези семинара „Правна заштита запослених у просвети“ који је акредитован од ЗОУВ, а по једну 

котизацију за семинар за сваку основну школу на територији општине Савски венац је уплатила 

општина. Директорка је кратко рекла „да нема заинтересованих у њеној школи за било шта у вези 

синдиката“. То није тачно, јер се ФБОШ јавиле две заинтересоване професорке за семинар, а 

друге две су чланице ФБОШ уз напомену „ да то њихова директорка не треба да зна“., што значи 

да директорка крши одредбе члана 129. Закона о основама система образовања и васпитања 

којим је прописано да Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан 

је да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног 

рада и стицања компетенција потребних за рад. 

 

Ад. 4 Државни службеници запослени у Вашем Министарству прихватају  одређена акта 

школе као легитимна и ако иста не испуњавају законске услове за исто, јер не садрже 

печат и потпис представника синдиката у школи.  

 

 

Како је ФБОШ поднео захтев за пријем у међународну асоцијацију синдиката, и очекујемо 

позитиван одговор, једна од наших активности ће бити и тражење шире подршке у 

спровођењу и поштовању надлежних институција постојећих закона о синдикатима. 

 

У међувремену тражимо хитан састанак  и предузимање мера против изигравања закона, 

синдиката и права запослених. Напомињемо да је пар састанака на ту тему одржан, 

ФБОШ је доставио списак својих школа чланица, као и пријаве против директора који 

грубо крше одредбе закона још почетком септембра 2012.. Никакве реакције до сада није 

било. 

 

Уколико су Вам потребне додатне информације стојим Вам на располагању . 

 

С поштовањем 

 

 

У Београду ____________                                                                          за ФБОШ 

                                                                                                               ______________________ 

                                                                                                                    Председница  

                                                                                                      Радмила Додић 

                                                                                                     063 76 67 231 


