
Чије интересе заступа 
УСПРС? 

(или, Укините сами себе, да се 
ми не мучимо!) 

 
Од како је председник Форума 

средњих стручних школа Београда 
искључен из Уније синдиката 
просветних радника Србије, а ФБГ, 
ФБОШ и СРПВ напустили Унију, на 
синдикалној просветној сцени настају 
многи поремећаји. Померају се 
границе синдикалног деловања и 
удруживања до тог нивоа да тренутно 
најбројнији синдикат просветних 
радника брани и заступа интересе 
послодавца (Владе РС и Министарства 
просвете), а на рачун чланства на ком 
безобзирно паразитира. 

 
Уместо да се труди да препозна 

узроке због којих су је напустили њени 
оснивачи Унија реагује покушајима 
разбијања ФССШБ и формира 
паралелну синдикалну организацију, 
Унију синдиката школа Београда, о 
којој подаци постоје само на сајту 
Уније. Укида област Центар, суди и 
искључује председника те области и 
председника ФССШБ-а, Г. Милорада 
Антића због јавне речи, права на 
грађанско реаговање и права на 
слободно организовање. Форуму 
средњих стручних школа шаље 
ултиматум: изаберите новог 
председника или ће Форум бити 
избачен. У моменту када чланство 
Форума стане иза свог председника и 
иза својих егзистенцијалних интереса 
узвишени Главни одбор Уније на 
седници одржаној 02. марта 2013. 
године КОНСТАТУЈЕ да ФССШБ-а није 
више колективни члан УСПРС.  
 

Нема никаквог правног акта 
који прати ову "констатацију", само 
горко сазнање да Унију не занимају 

проблеми 1.700 људи запослених у 
средњим стручним школама у 
Београду. 
 

Зашто? 
 

Зато што су баласт, терет и 
сметња држави при спровођењу 
Стратегије развоја образовања према 
којој у наредних десетак година треба 
затворити више од 100 средњих 
стручних школа, без ваљаног плана и 
социјалног програма. Зашто би се 
хумано и брижно Министарство 
просвете бавило овако мучним 
послом када има председника УСПРС 
(дугогодишњег помоћника директора 
чачанске гимназије) и његовог 
стручног сарадника, Господина 
Скробоњу (пензионера са примањима 
око 100.000,00 динара)? Они су ту да, 
као десна рука, рашчисте пут 
Министарству и Стратегији и омогуће 
да средње стручне школе нестану тихо 
и без гласа. 
 

Једини ко се усудио да брани 
интересе средњих стручних школа и 
његове запослене јесте Форум 
средњих стручних школа Београда, 
последњи бедем пред сасвим извесно 
добијање отказа. Питање опстанка 
Форума јесте питање опстанка ових 
1.700 људи запослених у средњим 
стручним школама.  

Нико нема право, да из личних 
разлога, руши организацију која 
легално постоји 16 година и заступа 
интересе толиких запослених. 

 

Мислите о томе! 
 

Председништво ФССШБ 
Статутарни одбор ФССШБ 
Надзорни одбор ФССШБ 
 
Београд, 3. март 2013. године 


