
Саопштење за јавност и медије 

 
Од јединства,  до свега шест гласова за боље сутра. 

 

Након осам дана од једногласне одлуке о ступању у штрајк упозорења, на  тајном 

гласању (30.08.2013. године) чланови синдиката су одлучили да не штрајкују, односно свега 

шест чланова је хтело да штрајкује.  

На састанку чланства Синдиката ОШ „Петар Тасић“,  били су присутни: Председник 

Синдиката Јабланичког округа који је уједно и  члан председништва  РО  Синдиката образовања 

Србије и директор ОШ „Петар Тасић“.  Председник Синдиката Јабланичког одбора је 

присутнима донео и саопштио Одлуку Председништва  Републичког одбора  СОС-а  које даје 

пуну подршку Штрајкачком одбору ОШ „Петар Тасић“, штрајку упозорења најављеном за 2. 

септембар и штрајку по закону заказаном за 9. септембар, али не подржава једнодневну тоталну 

обуставу рада која је најављена за 16.09.2013. године. Он  је присутнима саопштио да је и његова 

подршка синдикату школе слична као и Одлука Председништва РО СОС-а , али са детаљним и 

свеобухватним образложењем. 

Пре тога председник Синдиката ОШ „Петар Тасић“ је известио присутно чланство о 

писменој подршци  27 председника синдикалних организација својих школа, са целе територије 

Јабланичког округа, као и о писменој подршци шест релевантних владиних и невладиних 

организација ромске националности у Лесковцу. Такође писмену подршку је дало и двадесетак 

бивших ученика ОШ „Петар Тасић“ који су сада успешни студенти и запослени у разним 

установама. 

Председник Синдиката Јабланичког округа је своју подршку детаљно образложио са 

акцентом на ЗАКОНСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ  по штрајкаче ако се не испоштује сва законска 

процедура и поступак по свим законима који то регулишу. Упозорио је и на могућност добијања 

ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ ако се штрајкује супротно Закону. Директор школе „Петар Тасић“  

је  такође САОПШТИО  свим присутним члановима синдиката на састанку чланства синдиката 

ОШ „ Петар Тасић“ на све могуће опасности уласка у заказани штрајк 02. и 09.09.2013. године. 

Штрајкачки одбор Синдиката ОШ „Петар Тасић“ поднео је извештај о раду за 

протеклих осам дана, где је речено да се представници града Лесковца нису одазвали два пута 

регуларним службеним позивима Штрајкачког одбора, да се мирним путем заједнички реши 

проблем сегрегације ученика ромске деце у школи, како би се избегао најављени штрајк. Након 

тога, приступило се тајном гласању о потврди раније донете одлуке о ступању у штрајк, од 

22.08.2013. године, односно о реализацији исте одлуке  за штрајк, али  овог пута само за 02. и 09. 

септембар, јер је тада већ одлучено да се не иде у незаконити штрајк 16.09.2013. године.  

На тајном гласању,  присутни чланови Синдиката  су одлучили да се не иде у 

најављени штрајк, односно свега шесторо колега је заокружило да је ЗА најављени 

законски штрајк. 

 

Тако су  завршени петомесечни напори  чланства синдиката ОШ „ Петар Тасић“  да помогну 

школи и Лесковачкој друштвеној заједници,  да реше проблем образовне сегрегације ученика 

ромске националности у својој школи, али  и да помогну себи самима да остваре свој пун  

професионални  и стручни  капацитет,  афирмишући себе и своје ученике  на многим 

такмичењима, које организује Министарство просвете, као и да раде у мешовитим одељењима а 

не у 17 етнички чистих одељења са ромским ученицима, а за коју годину и у свим одељењима са 

само ромским  ученицима. 

 

Да ли смо помогли себи и школи не улазећи у ШТРАЈК  за остваривање својих права?? 

 

                                                                                 Председник Синдиката ОШ „Петар Тасић“   

                                                                                           мр Ивица Поповић 

 


