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Овим дописом указујемо на нестатутарно и незаконито поступање 
Уније синдиката просветних радника Србије и то Одлуке од  27.05. 
2012. године и Закључка од 15.11.2012. године, као и Закључка Главног 
одбора Уније синдиката просветних радника Србије од 2.марта 
2013.године. 
 
Чланом 6. Закона о раду прецизирано је да се „синдикатом у 
смислу овог закона, сматра самостална, ДЕМОКРАТСКА и независна 
организација запослених у коју се они добровољно удружују ради 
заступања, представљања, унапређења и заштите својих 
професионалних, радних, економских, социјалних културних и других 
појединачних и колективних интереса. 
 
Чланом 16. Устава Републике Србије предвиђено је да „спољна 
политика Републике Србије почива на општепризнатим принципима 
и правилима међународног права. Општеприхваћена правила 
међународног права и потврђени међународни уговори саставни су 
део правног поретка Републике Србије и непосредно се 
примењују.Потврђени међународни уговори морају бити у складу с 
Уставом.“ 
 
Чланом 194. Устава Републике Србије предвиђено је да „потврђени 
међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом. 
У вези са наведеним указујемо да је поступљено и супротно члану 
3.Конвенције број 87. о синдикалним слободама и заштити 
синдикалних права из 1948. године где се наводи да „радничке и 
послодавачке организације имају право на доношење својих статута 
и административних правила, слободних избора својих 
представника, организовање свога управљања и делатности и 



формулисање своја акционог програма.Такође чланом 4. наведене 
Конвенције прецизирао је да „радничке и послодавачке организације 
не могу бити распуштене или њихове далатности обустављене 
административним путем“. 
 
Такође наводимо и да Главни одбор Уније синдиката просветних 
радника Србије поступио супротно Препоруци број 143. о радничким 
представницима из 1971. године која говори о „ефикасној заштити 
радничких представника од сваког поступка који је штетан по њих, 
укључујући отпуштање, базирано на њиховом статусу или 
активностима у својству радничког представника или на чланство у 
синдикату или учешћу у синдикалним активностима .“ 
 
Посебно указујемо да је Главни одбор уније синдиката просветних 
радника Србије својим закључком од 15.новембра 2012. године 
поступа директно у супротности са Уставом Републике Србије и то 
повређује људска права и слободе као и достојанство и слобода 
развој личности и слободу удруживања. 
 
Напомињемо да Закључком од 15.11.2012. године, Унија синдиката 
просветних радника не може наметати своју вољу Форуму средњих 
стручних школа, јер је исти аутономна организација која самостално 
бира и разрешава своје органе.Форум средњих стручних школа је 
посебно правно лице које има свој Статут,  председника и органе 
који се финансирају из средстава Форума средњих стручних школа. 
 
Поменити Закључак Уније синдиката просветних радника Србије није 
правно ваљан из простог разлога што се Форуму средњих стручних 
школа ускраћује право на приговор или судску заштиту, те је требало 
писати Одлуку а не Закључак Главног одбора , а евентуална Одлука је 
морала имати и  поуку о правном леку. 
 
Сматрамо да је циљ слања закључка Главног одбора Уније 
синдиката просветних радника Србије изазивање узнемирења у 
нашој синдикалној организацији, као и дестабилизације и покушај 
насилног гашења синдикалних организација које припадају нашем 
синдикату као и самог Синдиката. 
  
Имајући у виду наведено, стекли су се услови, за постојање како 
кривичне тако и материјалне одговорности, а све у вези достављених 
закључака Уније Синдиката. 
 
Предлажемо заштитнику грађана Републике Србије, да узме у обзир 
изнете чињенице и доказе  те  да поступи у складу са својим 



законским овлашћењима и омогући Форуму средњих стручних 
школа несметан рад у складу са Уставом Републике Србије. 
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