
 
 
 
 

 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Београд, Немањина 22-26 

- Н/р г-дину Зорану Лазић, помоћнику министра у области рада 
 
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Београд, Булевар Краља Александра 15 

- Н/р г-дину Родољубу Шабићу, поверенику 
 
 

Поштовани, 
 
Током месеца јуна 2016. године, једном броју школа са седиштем на 

територији АП Војводине достављен је допис Одбора за утврђивање 
репрезентативности синдиката и удружења послодаваца бр. 110-00-
462/2016-02 датиран 21.06.2016. године у коме се  захтева од директора 
школа да доставе списак запослених којима се обуставља део зараде на име 
плаћања синдикалне чланарине за Унију синдиката просветних радника 
Војводине која је у поступку утврђивања репрезентативности, али и за друге 
синдикате који делују код школе као послодавца. Након тога, овај Синдикат 
је интервенисао у Министарству рада, а преко гранских синдиката и у 
Министрству просвете, о свему известио Повереника и, пошто је закључено 
да се ради о незаконитом прикупљању јавних података, постигнут споразум 
да се поступак утврђивања репрезентативности врати у законом регулисан 
начин.  

 Међутим, 12.12. о.г. у више школа поново стиже допис под истим 
редним бројем и сличном, готово идентичном садржином, у коме се поново 
траже подаци о бројности свих синдиката у школама и износу чланарине за 
све синдикате, што по важећим прописима који регулишу рад синдиката 
излази из онога што би се могло подвести под важеће законе и по нама 
спада у сферу притисака и ограничавања слободе синдикалног деловања, а 
шта више, постоји и објективна опасност да се ови подаци злоупотребе.  

Стога Вас молимо да благовремено реагујете и спречите евентуалне 
злоупотребе које би могле бити почињене прикупљањем и дистрибуцијом 
ових података, пошто је Одбор за утврђивање репрезентативности, осим 
напред наведених података, тражио и да му се доставе, уз име и презиме 
запосленог – члана синдиката, његов лични број, матични број послодавца и 
регистарски број синдиката. 

Независни синдикат просветних радника Војводине није против тога 
да се сваком ко је репрезентативан на одређеној територији и утврди 

репрезентативност, али на начин како је то дефинисано постојећом 
легислативом. И тако, уместо да се репрезентативним синдикатима којима је 
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раније утврђена репрезентативност доставе подаци за Унију синдиката 
просветних радника Војводине која тражи репрезентативност како би и они 
имали увида у тај поступак и пошто немају чланове у Одбору, могли на тај 
начин указати на евентуалне неправилности или недостатке.  

У очекивању позитивног и благовременог реаговања на овај допис, 
како би се избегле санкције за директоре школа или лица који би евентуално 
незаконитим прикупљањем података о личностима и организацијама и 
несвесно допринели њиховој злоупотреби, могла доћи под удар Повереника и 
покретања прекршајног или кривичног поступка, срдачан синдикални 
поздрав! 
 
 
Нови Сад, 14.12.2016.год.                                    Председник ИО НСПРВ 
 
                                                                                     Ранко Хрњаз                                                                                          
 
 
 
У прилогу: Допис Одбора за утврђивање репрезентативности синдиката и 
удружења послодаваца број 110-00-462/2016-02 од 12.12.2016. године 

 
 

 


