
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОРУМА БЕОГРАДСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА  

ШКОЛСКЕ 2011/2012. И 2012/2013. 

 

         У претходном периоду Форум београдских основних школа  штитио је своје чланове 

од свих видова насиља и понижења којима су просветни радници били изложени, а ни до 

данас нису престали. Претходне деценије смо очекивали да нам се испуне предизборна 

обећања, а реформе без визије су нас довеле до безизлазне ситуације у којој нико од 

актера образовног процеса није задовољан. Врхунац понижења смо доживели ових дана 

када су нам се тестови за малу матуру нашли на улицама пре њеног почетка. Ако 

погледамо претходне две године бахатости просветних власти, и овај шамар смо могли 

очекивати. Има ли томе краја? 

• Огорчени на реформу без визије, стихијску рационализацију, обезвређивање 

резултата рада и материјалног положаја, селективно доношење и поштовање 

закона, серију некомпетентних министара, просветни радници су ступили у штрајк 

28. јануара 2011.г. Нико тада није могао да претпостави да ће агонија штрајка 

трајати два месеца. 

• Влада, која је стално истицала просвету као приоритет, оптужила нас је за рушење 

економског система земље, при чему је буџет за просвету најнижи у окружењу и 

Европи. Министар просвете је вређао нашу интелигенцију, нудећи нам 

великодушно јубиларне награде и отпремнине које нам по закону припадају. 

Требало је да се задовољимо тиме што је министар решио да поштује закон.  

• Повећање плата јесте био један од захтева, али не  једини, ни најважнији.  Медијска 

хајка, потписи министрових „синдикалаца“, неспособност републичких синдиката 

да спроведу штрајк ефикасно, одузимање од плата, довели су школску годину у 

питање.  

• Одржавали смо радне састанке са председницима школских синдиката поводом 

заштите права чланова током штрајка, уз присуство адвоката Форума - Софије 

Илић и Андрије Марковића. 

• Штрајк је окончан након великог протеста око 20.000 чланова девет синдиката у 

јавном сектору 25. марта 2011.године,  са којег је властима поручено да смо ми 

елита овог друштва, а не грађани другог реда, како нас представници власти 

третирају. Захтевали смо да се власт пробуди и активно укључи у решавање наших 

проблема. 

• Епилог знамо – још једна година изневерених очекивања. Добили смо само оно 

што нам по закону припада: одузете плате, јубиларне награде и отпремнине. Дакле, 

скратили смо судске поступке.  

• Нашој школи  у Сијаринској Бањи уручена је хуманитарна помоћ у храни одећи, 

књигама, рачунарима, фотоапаратима. Захвалност за донације дугујемо општини 

Стари град, ИМЛЕК-у, ПКБ-у, ОШ „Војвода Мишић“, ОШ „Раде Драинац“, ЕТШ 

„Раде Кончар“,... појединцима. 

• Прошла година је почела понудом синдиката који су изашли из Уније синдиката 

просветних радника, а који су са нама били њени оснивачи - Синдикат просветних 

радника Војводине и Форум београдских гимназија. У Новом Саду је потписан 

Споразум о сарадњи почетком 2012. године. 

• Свечана прослава 15-годишњице постојања Форума београдских основних 

школа одржана је у хотелу „Палас“, уз присуство представника школа и бројних 



гостију и сарадника из других синдиката. Симболичне поклоне и захвалнице 

додељене су председници општине Стари град Мирјани Божидаревић, одлазећем 

градском секретару за образовање Владимиру Тодићу и бившем министру просвете 

Гаши Кнежевићу, који је једини имао слуха за социјални дијалог са синдикатима. 

• Конфедерација самосталних синдиката, чији смо члан, доказала 

репрезентативност на нивоу Републике у Министарству за рад и социјална питања. 

• Одржавали смо редовне састанке градским секретаријатом, инспекторима, 

надзорницима и решавали актуелне појединачне и опште проблеме у школама 

чланицама. 

• Трибину „Правна заштита запослених у просвети“ одржавао је у нашим 

школама адвокатски тим Форума - Софија Илић и Андрија Марковић. Због 

веома позитивне евалуације и захтева базе,  семинар је добио акредитацију 

Министарства просвете и од јесени прошле године улази у бодове за лиценцу. 

• Од октобра захтевамо од Скупштине града да нашим члановима омогуће да бирају 

начин превоза, у вредности „бусплус“ допуне.  

• За разлику од Министарства просвете, свим колегама смо честитали међународни 

Дан учитеља, 5. октобар. 

• Након оставке секретарке Форума Весне Шешлије из личних разлога (одсуство из 
земље), Владан Исаковић, председник синдиката ОШ „Ђорђе Крстић“ постаје 

задужен за одржавање акредитованих семинара, који су добили највише оцене 

учесника. 

• Отпочели смо потписивање петиције за доделу статуса службеног лица 

просветним радницима. 

•  Председница и потпредседница ФБОШ састајале су се са градском секретарком у 

вези са примедбама на рад инспекције и Посебног колективног уговора са Градом. 

• Адвокатски тим ФБОШ је дао на десетине правних савета чланству, учествовао у 

више дисциплинских поступака и водио неколико судских поступака за наше 

чланове. Сваки наш члан који се нашао у невољи, свестан је непроцењивости 

њиховог рада. 

• У јесен 2011. г. придружиле су нам се ОШ „Стеван Сремац“ из Борче и ОШ 

„Вељко Дугошевић“са Звездаре. Ове године су прешли у наш синдикат ОШ 

„Милан Ђ. Милићевић“ са Вождовца и Школа за основно образовање одраслих 

„Ђуро Салај“ са Савског венца.  

• Обавештени смо од Министарства за рад да је ОШ „Бранко Ћопић“ прешла у Унију 

школа Беорада, а да чланство о томе није обавештено, нити питано. 

• Сарадња са медијима у претходном периоду одвијала се у континуитету: 

председница Форума Радмила Додић учествовала је у емисијама Радио Београда, 

емисији „Око“, вестима Б92; објављене су њене изјаве „Блицу“, листу „Данас“, 

„Вечерњим новостима“, „Просветном прегледу“, „Пресу“ и „Политици“; 

потпредседница Форума Јасмина Станковић давала је изјаве РТС-у и „Пинку“ (за 

Дневник),  „Блицу“, „Пресу“, „Информеру“; медијима је послато на десетине 

саопштења која нису објављена због медијске блокаде. 

 

                                                                                                Потпредседница Форума: 

           У Београду,                                                                      Јасмина Станковић 

           24. јуна 2013.г. 


