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ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Ппщтпвани,
Обавещтавам Вас да је став председника Синдикалних прганизација пснпвних и средоих щкпла са
теритприје града Лескпвца, утврђен на данащоем састанку, у вези са пднпспм надлежних градских
структура према пбразпвнпј делатнпсти и прпсветним радницима, следећи:
Прпсветни радници у шкплама на теритприји Града не пристају на пмалпважаваое и даље
деградираое свеукупнпг пплпжаја у кпме се данас налазе. У тпм смислу захтевамп пд Вас да,
укпликп сте један пд директпра кпји и даље ппштује усменп изречену меру непризнаваоа трпшкпва
платнпг прпмета пп пснпву административних забрана, исту пдмах ппвучете! Разлпзи за пвакав захтев
темеље се у следећим шиоеницама:
1. Применпм наведене мере врщи се груба дискриминација прпсветних радника у пднпсу на
пстале бучетске кприснике.
2. Применпм наведене мере врщи се дискриминација прпсветних радника на теритприји Града у
пднпсу на прпсветне раднике у псталим ппщтинама Јабланишкпг пкруга.
3. Применпм наведене мере врщи се дискриминација прпсветних радника и на нивпу Града, јер се
пна не примеоује у свим щкплама.
4. Применпм наведене мере врщи се дискриминација заппслених у сампј щкпли, тамп где се пна
селективнп примеоује (дпказ: исплатни листићи заппслених у неким щкплама у кпјима је мера
на снази).
5. Применпм наведене мере директнп урущавате ипнакп лпщ материјални пплпжај заппслених.
6. Усменп изрешена мера не сме бити пбавезујућа, а разлпг за оену пвакву имплементацију
никакп није слушајнпст.
7. Финансијска средства кпја би Град „ущтедеп“ на гпдищоем нивпу далекп су исппд 6 или 12
милипна динара п кпјима се гпвприлп у субпту, 25. маја 2013. гпдине, када је мера усменп
изрешена.
8. Регипнални центар Лескпвац СОС већ је урадип анализу трпщкпва платнпг прпмета пп пснпву
свих месешних прпмена на рашунима щкпла и исту дпставип нашелнику Градске управе за
финансије. Трпщкпви платнпг прпмета пп пснпву административних забрана крећу се пд 5% дп
35% свих трпщкпва платнпг прпмета (у зависнпсти пд брпја прпмена на извпду пп щкплама),
щтп у „најскупљем сценарију“ мпже дпстићи 2,2% укупнпг бучета за пснпвне и средое щкпле,
акп ппсматрамп изнпс пд 173 милипна кпји је планиран за 2013. гпдину.
9. Укпликп сте један пд директпра кпји и даље ппщтује наведену меру, и сами се мпжете уверити у
минпрнп смаоеое трпщкпва платнпг прпмета у свпјпј щкпли у прптеклпм перипду.

10. Уверили смп се да је наведена мера изрешена кап резултат паущалне прпцене п висини мпгућих
„ущтеда“, без икакве пзбиљне анализе.
11. Имајући у виду све наведене и ненаведене шиоенице, не мпжемп се птети утиску да је на снази
спрдаое са заппсленима у делатнпсти са највећим брпјем интелектуалаца, а најблаже решенп –
небрига и неппщтпваое.
Укпликп пва мера не буде најхитније ппвучена, пдлучни смп да искпристимп и затражимп правп на
све Закпнпм гарантпване финансијске пбавезе кпје шкпле имају према заппсленима, а кпје
заппслени гпдинама прећуткују.
Такпђе, кпристимп прилику да укажемп на нпви испрпвпцирани ревплт. Накпн „првпг круга“ кпнтрпле
щкпла пд стране ппщтинске прпсветне инспекције, став председника Синдикалних прганизација са
данащоег састанка је пптенцираое пдлушнпсти п пдбрани дпстпјанства прпфесије! Јпщ једнпм се
ппказује примат фпрме над сущтинпм! Захтевамп пд Вас да заједнп са нама будете у зпни пдбране
смисла наще прпфесије! Образпваое и васпитаое – испред бпје хемијске плпвке у дневнику! Не
дпзвплите себи да ппкрећете ппступке према кплегама на пснпву усмених примедби кпје нису
утемељене правилницима и другпм службенпм регулативпм.
Обавещтавам Вас и п тпме да Регипнални центар Лескпвац СОС, ради на тексту Прптпкпла са
надлежним градским структурама, да смп ппзвани да ушествујемп у изради нацрта бучета за следећу
гпдину и да у тпм смислу ппстпји, за сада самп нада, да ће у 2014. гпдини неки сппрни сегменти бити
рещени.
У сурет Прптпкплу, дп нпве прилике, срдашнп Вас ппздрављам.
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