
ОДБОР СИНДИКАТА ОШ „ПЕТАРА ТАСИЋ“ 

 
На основу члана 2. став 3, члана3. став 1. и члана 4, а у складу чланом 9. 

Закона о штрајку ( Сл. лист СРЈ бр. 29/96 ), члана ___ став  ____  

Правила рада синдикалне организације Синдиката образовања Србије 

ОШ „Петар Тасић“,  Синдикални одбор синдикалне организације ОШ 

„Петар Тасић“, на седници чланства синдиката одржаној 22.08.2013. 

године донео је :                             

О   Д   Л   У   К  У   О 

        О Р Г А Н И З О В А Њ У  И  С Т У П А Њ У  У  Ш Т Р А Ј К  

 

1. Дан 02.09.2013. године чланови синдиката синдикалне 

организације СОС-а ОШ „Петар Тасић ступиће у једносатни 

штрајк упозорења. Школа неће радити првог часа у првој смени и 

првог часа у другој смени 

2. Дана 09.09.2013. године чланови синдиката синдикалне 

организације СОС-а ОШ „Петар Тасић ступиће у једнодневни 

законски штрајк са минимум процеса рада у настави од 30 минута. 

3. Дана 16.09.2013. године  чланови синдиката синдикалне  

организације СОС-а ОШ „Петар Тасић ступиће у  једнодневни 

тотални  штрајк упозорења  и тада школа неће радити, а запослени 

ће се окупити испред школске управе Лесковац и Градске 

скупштине ради испуњења штрајкачких захтева:  

 

ШТРАЈКАЧКИ  ЗАХТЕВИ: 

 

1. Хитно поштовање градске одлуке о неуписивању четрдесетседморо ученика српске 

националности, са реона ОШ „Петар Тасић“, у друге школе док се не формирају 

оделења са ученицима матичног реона, уз сагласност школске управе и 

републичког просветног инспектора, све то до првог септембра.. 

2. Хитно сазивање састанка директора основних школа који гравитирају насељу 

„Подворце“, од стране градоначелника и уз присуство градоначелника, у вези 

проблема самовоље менаџмента околних трију школа да самовољно 

прераспоређују ученике српске националности са реона ОШ „Петар Тасић“ у своје 

три школе.  

3. Хитно решавање „ТИХЕ“ образовне дискриминације, суштинског неуписивања 

ученика ромске националности,  који припадају матичним реонима дугих школа, а 

чије се адресе становања налазе у реону насеља „Подворце“, у близини ОШ „Петар 

Тасић“ 



 

4. Хитно сазивање родитељског састанка родитеља деце српске националности са 

реона ОШ „Петар Тасић“, у просторијама града Лесковца и уз присуство 

градоначелника, ради презентовања афирмативне стратегије града према ОШ 

„Петар Тасић“, а све у циљу давања свих позитивних  гаранције истим родитељима 

о бризи њихове деце  у школи и стварању најбољих услова за рад како њихове деце 

тако и запослених у школи ОШ „Петар Тасић“ . 

5. Хитна медијска кампања о постигнутим резултатима школске деце и запослених у 

школи  у протеклим годинама, у мултиетничкој и мултикултуралној школи, као и 

медијско рекламирање светле будућности ОШ „Петар Тасић“, на основу стратегије 

града према ОШ „Петар Тасић“. 

6. Хитно укључивање релевантних невладиних и владиних организација ромске 

популације у Лесковцу у решавању образовне сегрегације и образовне 

дискриминације ученика ромске националности у лесковачким школама које се 

налазе на територији насеља „Подворце“.  

7. Због непоштовања сопствених одлука донетих од најодговорнијих људи градских 

структура у Лесковцу и државних органа у Лесковцу на четири сатанка директора 

основних школа, под окриљем града Лесковца и школске управе Лесковац, 

обавезно спречавање губитка оделења у првом разреду за школску 2013/2014 

годину, односно обавезно задржавање сва три оделења у првом разреду. 

8. До краја јануара 2014. године урадити прекомпоновање делова реона четири 

школа, као би се избалансирала и релаксирала етничка слика реона ОШ „Петар 

Тасић“ и како би три остале школе око насеља „Подворце“ имали већу 

мултиетничност и у својим школама, приближно као у ОШ „Петар Тасић“.  

Штрајк ће се одвијати у школи у најављена два датума 02.09. и 09.09.2013.године, а 

16.09.2013.године, када је прекид рада, окупљањем запослених  испред градске 

скупштине Лесковац и школске управе Лесковац. 

Сагласно члану 4. Закона о штрајку, интересе запослених ће заступати и у њихово 

име водити Штрајкачки одбор у саставу: 

1. ______________________________________________________  

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________  

4. _______________________________________________________  

5. ______________________________________________________  



 

На основу члана 6.Закона о штрајку, Одбор синдиката школе позива 

градоначелника и начелника школске управе да са Штрајкачким одбором, 

отпочне преговоре за споразумно решавање штрајкачких захтева те да прихвати 

предлоге синдиката и тиме избегне велике проблеме који би могли настати у 

септембру, пред почетак нове школске године 

Одлука се доставља Градоначелнику града Лесковца, начелнику школске 

управе Лесковац, начелници градске управе за друштвене делатности 

Лесковац, републичком просветном инспектору. 

НАПОМЕНА: ОВАКВУ ОДЛУКУ О СТУПАЊУ ШТРАЈК,  КАО И СВЕ 

НАВЕДЕНЕ ШТРАЈКАЧКЕ ЗАХТЕВЕ,  ПОДРЖАВАЈУ И СВЕ 

РЕЛЕВАНТНЕ НЕВЛАДИНЕ И ВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНОСТИ У ЛЕСКОВЦУ, НА ОСНОВУ ПОТПИСАНОГ 

СПОРАЗУМА О САРАДЊИ И РАЗУМЕВАЊУ.  

 

 

 

У Лесковцу                                     Штрајкачки одбор Синдиката ОШ „Петар Тасић“ 

22.08.2013. година                                            _______________________________ 

                                                                            ________________________________ 

                                                                           ________________________________ 

                                                                           ________________________________ 

                                                                           ________________________________ 

                                                                          _________________________________ 

        


