
 
 
 
 

 
- Председницима Синдиката – свима 

 
 

Поштовани, 
 
         У току јучерашњег дана из више школа наши представници су тражили 
упутство како да поступе у случају дописа који је Одбор за утврђивање 
репрезентативности доставио директорима школа, а који је, судећи по тексту, 
већан за утврђивање репрезентативности Уније синдиката просветних радника 
Војводине. Стога укратко извештавамо о поступцима синдиката и како треба да 
се понашају председници синдикалних организација у школи. 
 НСПРВ сматра да је прикупљање тражених података на начин како је то 
наведено у допису незаконито и у смислу одредби Закона о раду, односно друге 
легислативе којом је уређено утврђивање репрезентативности, али и у смислу 
Закона о слободном приступну информацијама од јавног значаја, па је стога 
данас писмено обавестио и Министарство за рад и Повереника за информације 
од јавног значаја о незаконитом поступку Одбора и наговарању директора школа 
да такође поступе незаконито. Надамо се да ће Повереник и Министрство 
урадити свој део посла и Одбор вратити у законски оквир.  
 НСПРВ нема ништа против да се утврди репрезентативност и других 
синдиката уколико је тај поступак заснован на закону, али овакав начин 
апсолутно је неприхватљив и, шта више, пружа могућност злоупотребе 
прикупљених података, било да се ради о појединцу или организацији у школи. 
Свако друго поступање школе (читај: директора) јесте незаконито и подлеже 
законским санкцијама. Није на нама да подсећамо директоре, и овај пут, да су у 
обавези да штите законитост рада и поступака у школи, а што се тиче нашег 
синдиката, сугеришемо председницима Синдиката да тражене податке не дају и 
да нас истовремено известе уколико је школа податке о броју чланова нашег 
Синдиката, чланарини, личном и матичном броју и друге, проследила било коме, 
па и Одбору. На крају крајева, о свему томе синдикати су постигли Споразум са 
Министарством просвете пре отприлике 5 месеци, након што је интервенисао 
Повереник и сви се сложили да се поступак утврђивање репрезентативности 
може вршити само у складу са важећим законима, а не и на неким 
претпостављеним решењима.  
 
Нови Сад, 14.12.2016.год.                                            Председник ИО НСПРВ 
  
                                                                                              Ранко Хрњаз 
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