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Доставити: 
 
- Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
- Школска управа града Београда 
     
Предмет:      Обавештење 
 
На основу Споразума потписаног 22.10.2015. године између Независног 
синдиката просветних радника Војводине (Даље: НСПРВ) и Форума 
београдских основних школа (Даље: ФБОШ) којим је ближе одређено и 
уговорено колективно приступање ФБОШ-а НСПРВ-у, стекли су се услови о 
пуној примени тренутно важећег ПКУ за основне, средње школе и домове 
ученика и за чланове ФБОШ-а. 
 
Наиме, имајући у виду да је НСПРВ један од оснивача Синдиката просветних 
радника Србије (Даље: СРПС) који је репрезентативни синдикат на нивоу 
Републике Србије и потписник напред наведеног ПКУ за основне, средње 
школе и домове ученика, а ФБОШ постао колективни члан НСПРВ-а, то сходно 
Статуту СРПС-а произилази да су чланови ФБОШ-а чланови СРПС-а те се и на 
њих односе све одредбе ПКУ. 
 
У том смислу указујемо и на следеће. Наиме, одредбама Статута СРПС-а, у 
глави  I који носи назив ОСНОВНА НАЧЕЛА стоји: „Синдикат је јединствена 
организација у Републици Србији коју чине чланови Оснивача и њихових 
колективних чланова, као и колективни чланови СРПС-а…..“. Са наведеног, 
може се сматрати да су чланови ФБОШ-а колективни чланови у  овом случају 
оснивача! 
 
Даље, у глави III цитираног Статута под насловом ОДНОСИ У СИНДИКАТУ, 
т.ј. одредбом члана 5. наводи се: „Члан Синдиката постаје се попуњавањем и 
потписивањем приступнице. Приступница Синдиката гласи на осниваче 
Синдиката: Синдикат образовања Београда и Независни синдикат просветних 
радника Војводине, или њихове колективне чланове, Синдикат радника у 
просвети Србије или његове колективне чланове…..“. Одавде је јасно да се 
може сматрати да се попуњавањем приступнице колективног члана(ФБОШ-а), 
постаје и члан СПРС-а. 
 
Следеће -  у глави IV под насловом ОДНОСИ И РАД СИНДАКАТА чл. 12. „У 
чланство Синдиката могу колективно ступити: општински одбори, окружни 
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одбори и организације основане на неком другом територијалном принципу, са 
својим приступницама, без потписивања нових и пререгистрације код 
надлежног Министарства, ако су регистровани као засебни правни субјекат….“, 
а касније у истој тачки стоји: „Скупштине Оснивача и колективних чланова 
Синдиката самостално и независно доносе одлуку о приступању, као и 
иступању из Синдиката. 
 
Оснивачи и њихови колективни чланови, као и колективни чланови Синдиката, 
имају иста права и обавезе, осим у случају доношења статусних одлука које су 
ексклузивно право оснивача.“  Одавде  је јасно да се може сматрати да ФБОШ 
има иста права као и сви остали чланови СРПС-а, осим права на мењање 
Статута! 
 
Како би заштитио своја права ФБОШ ће поднети пријаву надлежним службама 
и сву документацију везану за овај Споразум и тумачење истог, јер један од 
оснивача СРПС-а очигледно опструира и дезинформише јавност, своје чланове 
и просветне раднике.  
 
ФБОШ се годинама залаже за истину и бори управо против таквих особа које не 
поштују Законе, а овде чак ни Статут своје организације. Ово  је у ствари страх 
од губитка функције и борба за власт унутар самог синдиката, јер како тумачити 
другачије  када овај синдикат предводи Председник који је одавно требао да 
буде у пензији, а портпарол и члан Председништва је пензионер, а у Статуту 
СРПС-а чланом 31. истог је одређено да члану органа и носиоцу функције у 
Синдикату мандат престаје подношењем оставке, престанком чланства у 
Синдикату, опозивом, истеком мандата органа, као и одласком у пензију. 
 
Надамо се да ће се СПРС изборити са свим својим проблемима, и да ће 
надлежне службе (Министарство рада и Министарсво просвете) одрадити свој , 
законом утврђен део посла, те да ће напокон СПРС имати своје легитимне 
представнике,   
 
У Београду, дана 07.11.2015. год. 

 
 
              Председник ФБОШ-а 

               Владан Исаковић, ср 
   

 


