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АНАЛИЗА ЗАКОНСКОГ ШТРАЈКА СОЛИДАРНОСТИ
ФОРУМА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА БЕОГРАДА
ЗБОГ НЕИСПЛАЋЕНИХ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА
1. 5. марта 2009. године послато је свим чланицама Форума ССШБ саопштење о начину
протеста због неисплаћених јубиларних награда за 2008. годину, као и због неистина
које су износили градски челници и непостојања воље ни жеље да се мирно реши текуће
проблем.
2. На састанку Форума ССШБ, одржаном 20. марта 2009. године, ЈЕДНОГЛАСНО је
донешена ОДЛУКА О ЗАКОНСКОМ ШТРАЈКУ СОЛИДАРНОСТИ. 3. Градском
секретару, у присуству свих представника синдиката, предата је одлука о штрајку,
уколико се до 1. априла 2009. године не испуне захтеви за исплату јубиларних награда.
4. На састанку Штрајкачког одбора разматран је одговор Градског секретара за
образовање поводом исплате јубиларних награда, али с обзиром да се уопште не наводи
датум исплате, законски штрајк солидарности је почео 13. априла 2009. године заједно
са Форумом београдских гимназија.
5. Средње стручне школе које су учествовале или подржавале законски штрајк
солидарности (укупно 20 школа): Прва економска школа; Правно-пословна школа ;
Музичка школа „Станковић“; Електротехничка школа „Никола Тесла“; Медицинска школа
„Београд“; Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу; Техничка школа
Железник; Друга економска школа; Школа за негу и лепоту; Геолошка и
хидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић“; Текстилна школа; „Техноарт“;
Архитектонско-техничка школа; Медицинска школа „Надежда Петровић“; Економска
школа „Нада Димић“; Техничка школа „Буда Давидовић“; Техничка школа „Колубара“; а
због специфичности посла штрајк су подржавале: Школа за основно и средње
образовање „Свети Сава“-Умка; Специјална школа „Вељко Рамадановић“; Средња
занатска школа.
У штрајку је учествовало и десет београдских гимназија.
6. На адресу форума стигло је и прегршт писама подршке других синдикалних
организација из Чачка, Крушевца, Крагујевца.....
7. Већ почетком штрајка Форум се суочио са многобројним проблемима у школама! То су:
најезда просветне инспекције која је малтретирала наше колеге, незаконито тражила
списак оних који штрајкују, проверавала да ли се штрајку приступило добровољно... Да
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ствар буде гора, опструкцији штрајка су се придружили и поједини директори, па чак и
секретари школа!
8. Форум средњих стручних школа и Форум београдских гимназија свакодневно су имали
контакте са представницима медија, који су помно пратили овај штрајк солидарности.
Такође, свакодневно су изношена наша Саопштења, како у медијима, тако и на нашем
сајту. www.forumsssb.org.rs
9. Представник Форуме београдских гимназија, господин М. Сокић, појављивао се на
Дневнику 2 РТС-а, као и на Пинк телевизији. Представник Форума средњих стручних
школа, М. Антић, гостовао је једночасовној емисији на телевизији Коперникус, затим на
емисији Радија 202, као и у другим медијима.
10. Форум је настојао да овај проблем реши мирним путем, како би спречио хаос по
школама и избацивање образовања на улицу! Свакодневно су успостављани контакти са
градским властима, као и са министром просвете.
11. Подсећамо да ово није први штрајк у организацији Форума средњих стручних школа
Београда – 19. марта 2007. године Форум је такође организовао штрајк због зарада
помоћног техничког особља.
12. Штрајк је прекинут 30. априла 2009. године, на заједничком састанку гимназија и
средњих школа уз присуство Владимира Тодића, испуњењем дела захтева Форума
средњих стручних школа Београда о тачном датуму исплате заосталих јубиларних
награда за 2008. годину.( „исплата јубиларних награда биће извршена до краја наставне
2008/2009 године, за све ученике и запослене у средњим школама, што је одређено
Правилником о календару образовно-васпитног рада за школску 2008/09 годину, који је
донео Министар просвете“)
13. Борећи се за своја основна права, Форум је прибегао последњем кораку ка
остварењу циља – штрајку солидарности, и на том путу наилазио на многобројне
потешкоће. Чести покушаји застрашивања и опструкције штрајка од стране градских
власти, просветне инспекције, неких директора и секретара школа, уплашеност
појединих професора (чак и оних којима следују јубиларне награде) и њихова
несолидарност са колегама, затим непостојање воље за разговором и мирним
решавањем проблема, затворена врата, спуштене слушалице, надимци „проточни бојлер“
и слично су тамна страна медаље наше праведне синдикалне борбе. Међутим, много су
битније и наравно лепше оне позитивне ствари, а то су свакако слога и солидарност
просветних радника, њихов слободарски дух и опирање окрутности градских власти,
који су застрашивање вршили преко директора и проссветне инспекције, као и коначна
победа коју је Форум остварио, а то је победа правде и истине!
14. Подршку, макар и декларативну, Форуми гимназија и средњих стручних школа нису
имали од осталих синдиката образовања – СОС-а, СОБ-а, ФБОШ-а, „Независност“...
15. Постоји сумња, јер код представника Форума средњих стручних школа и Форума
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гимназија одувек постоје правда, истина и човекољубље, да код Градске управе нема
тих елемената – они су само политичари...
16. Предлози за успешније вођење штрајка ( отворене ја могућност и слања предлога од
стране чланова Форума на наш мејл forumsssb@ptt.rs )
- Одржавати заједничке састанке Штрајкачког одбора и синдикалних организација
Форума
- „Саопштења“ копирати и постављати на више видљивих места;
- Урадити плакате и флајере; делити их колегама;
- Формирати синдикални тим да обилази школе које су у сукобу са управом школе;
- Председник синдиката и Извршни одбор морају ступити у штрајк;
- Обавезно тражити преговоре са осталим синдикатима да ступе у штрајк.
Припремио:
Милорад Антић - Председник
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