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- ПРОСВЕТНОЈ ЈАВНОСТИ ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 
- ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕДИЈА И СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 
 Председништво одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије на 
својој седници одржаној 29.11.2011. године разматрало је ситуацију око исплате 
јубиларних награда запосленима у просвети у округу и збрињавања запослених за 
чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба у школској 2011/12. 
години. 
 
 Синдикат образовања Јабланичког округа изражава дубоко незадовољство 
односом државе, локалних управа и медија према просветним радницима, јер 
сматрамо да је баш такав однос дезавуисања, кршења закона, протокола и посебних 
колективних уговора а касније очекивање и приморавање просветара да нађу разу-
мевање за „силом прилика направљене пропусте“, пример који генерације младих 
препознају као „нормалан“ систем и поредак. Зато и не треба да чуде подаци истра-
живања да је све већи број ученика који изражавају жељу да постану политичари, 
естрадни уметници и тајкуни, а број оних који позив просветних радника сматрају 
важним и цењеним дотиче дно. 
 
 Последњих година власт је пропустила да испоштује готово сваки рок, писани 
акт и договор са синдикатима просветних радника, а перманентно сама али и 
посредством медија стварала утисак у јавности који просветног радника треба да 
натера да се чак стиди што ће можда добити награду после неколико година стрпљи-
вог чекања или да се одрекне права на начин запошљавања по процедури коју је 
управо осмислила власт. Говорећи у име просветних радника Јабланичког округа 
истичемо да нам је доста вређања личности, достојанства и професије од стране 
надлежних државних и локалних институција. 
 
 Из разлога што не верујемо да ће скорашње најаве око исплате јубиларних 
награда бити реализоване до краја текуће године и оправдане бојазни да ће сред-
ства опет бити преусмерена на другу страну иако су опредељена и добијена само за 
ову намену, и из разлога што се и поред неспорних помака ипак не реализује збри-
њавање технолошких вишкова, надлежним органима у округу поручујемо следеће: 
 
 1. Захтевамо да се исплата јубиларних награда за 2009, 2010, и 2011. у 
свим општинама округа заврши у следећим роковима: 
 
• За 2009. годину најкасније до 15.12.2011; 
• За 2010. годину најкасније до 30.12.2011; 
• За 2011. годину најкасније до 15.01.2012. 
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 Уколико и један од рокова буде нереализован Синдикат образовања Јаб-
ланичког округа организоваће остваривање ових права на суду за све оште-
ћене уз потпуну подршку у смислу писања тужбе и покретања поступка! 
 
2. Захтевамо да се најкасније до почетка другог полугодишта реализује пре-
узимање са листе оних радника за чијим је радом делимично престала потреба 
а у међувремену су за одговарајуће профиле отворена нова радна места и 
незаконито попуњена радницима ван листе. 
  
 У противном, Синдикат образовања Јабланичког округа биће приморан 
да се обрати свим релевантним субјектима у Републици и обезбедити потпуну 
правну заштиту и заступништво оштећеним радницима у евентуалним судским 
споровима. 

 
             Председник одбора, 
 

                                 Ничић Александар 
 
 


