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САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ЗА ВИШЕ ОПШТИНА – ЛЕСКОВАЦ 

 

- Председнику, господину Ивану Јовановићу 
 

 

ПРЕДМЕТ:   Отворено протесно писмо 

 
Поштовани, 

  
 Иако сам на седници Већа Савеза самосталних синдиката за више општина – 
Лесковац одржаној 2. марта 2012. године изразио незадовољство неједнаким третманом 
Одбора приликом позивања на семинаре у организацији Савеза самосталних синдиката за 
више општина – Лесковац, опет сте се оглушили о тада пријатељски упућен апел.  
 Изгледа да се својски трудите да Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије изгурате из Савеза. Не знам да ли то радите по задатку или само случајно тако 
изгледа? Морам да Вас подсетим да сам Вам недавно лично, у присуству стручног сарадника, 
потврдио свој долазак на организован семинар на Власинском језеру.  Међутим тамо ме нико 
из руководства није удостојио смештајем у хотел, ни учешћем на свечаној вечери за 
учеснике семинара, иако сам, као што знате, цело вече провео у сали хотела. Наравно, исте 
ноћи сам се, препознавши добродошлицу, вратио кући али сада сам у недоумици да ли да то 
схватим као наставак низа неуважавајућих потеза или Ви можда имате необичан начин 
добродошлице?! 
 Обавештавам Вас да знам да је списак позваних на семинар увек Ваша воља. То је и 
виђено и документовано. Такође је јасно да број учесника по одборима јако варира и то 
несразмерно величини чланства, да неки позвани имају право на замену, неки на више 
замена а да су неки непожељни. Опет, прича да је семинар само за чланове Већа је наравно 
– само прича. 
 Све је то нормално и могуће, господине председниче, али на вашој приватној забави, 
на приватном скупу... Ту можете слободно бирати званице и ту је Ваша воља 
неприкосновена. Али не и у синдикату! Не на јавним скуповима које организујете у име 
синдиката! Онда се то зове самовоља!  
 Обавештавам Вас да ми је јасна Ваша порука да Вам нисам по вољи, да сам 
непожељан. Разумем и да се смејете активностима, како сте рекли: „новог Лех Валенсе“. На 
поређењу Вам се ипак захваљујем, али молим Вас да разумете да је Одбор Јабланичког 
округа Синдиката образовања Србије само показао да је жив, активан и способан, и да 
смејући се „Лех Валенси“ -  заправо се смејете најписменијем Одбору у округу. Оставите по 
страни лични утисак! Лично не морате ни да се јавите на улици, али пословно – у синдикату, 
морате! Зато сте ту! 
 Ово је писани, последњи мирни начин протеста поводом неуважавања и тоталног 
одсуства слуха за апеле, молбе и захтеве нашег Одбора који трају целу годину. Урадите 
ретроспективу понашања и одлука. Погледајте календар. Време лети поред нас. Ствари се 
мењају. Ми се мењамо. Зашто би синдикат остао исти!?  

 
Срдачно Вас поздрављам. 

              Председник одбора, 
Ничић Александар 
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