Полазећи од потреба непосредног изражавања и усклађивања заједничких интереса
запослених у школама/установама у образовном систему РС, а у циљу спровођења
утврђених заједничких ставова и метода синдикалне борбе за њихово остваривање,
овлашћени представници Независног синдиката просветних радника Војводине и
Синдикат образовања Београда, закључили су
СПОРАЗУМ О САРАДЊИИ УДРУЖИВАЊУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан1.
Овим споразумом Независни синдикат просветних радника Војводине (удаљем тексту:
НСПРВ) и Синдикат образовања Београда (у даљем тексту СОБ) обавезују се на
заједничку координацију својих ставова и активности у циљу остваривања радно - правне
заштите, материјалних, социјалних и других интереса својих чланова, утврђивања
репрезентативности, као и у циљу остваривања заједничких облика организовања и
коришћења својих легитимних, легалних и демократских облика синдикалне борбе.
Члан 2.
Заједнички ставови и активности, у смислу члана 1. овог споразума, односе се на:
1. преговоре и колективно уговарање са послодавцем, односно са Владом Републике
Србије;
2. организацију и спровођење свих облика синдикалне борбе;
3. изјаве и саопштења преко средстава информисања;
4. однос према другим синдикатима који нису потписници овог споразума;
5. припрему конгреса уједињења.
II ОРГАНИ КООРДИНАЦИЈЕ И ОДЛУЧИВАЊА
ЧланЗ.
У циљу ефикасније координације заједничких активности и спровођења заједничких
ставова, у смислу овог споразума, НСПРВ и СОБ формираће следеће органе зеједничке
координације:
1. Одбор за координацију и
2. Председништво одбора за координацију.
Члан 4.
Одбор за координацију активности синдиката сачињаваће по 5 (пет) представника НСПРВ
и СОБ по паритетном принципу, именованих од Надлежних органа.
Председништво Одбора за координацију чине по два представника НСПРВ и СОБ из

састава Одбора које бира Одбор за координацију из свог састава.
Председник Одбора за координацију по функцији је члан Председништва и председава
Председништво.
Члан 5.
Органи одређени овим Споразумом могу пуноважно одлучивати ако седници присуствује
најмање половина чланова из сваке организације, а одлуке доносе већином гласова сваке
организације.
Одлуке донете, од стране органа из става 1 овог члана, су обавезујуће за органе синдиката
из овог Споразума.
На седницама Одбора за координацију утврђују се предлози заједничког деловања и
доносе одговарајуће одлуке.
На конститутивној седници Одбор за координацију именује и чланове Председништва
Одбора за координацију, као свог извршног органа.
Седницама органа из овог Споразума председаваће колективни орган, односДо
председник и заменик председника тог органа.
Начин рада Одбора за координацију и Председништва ближе ће се уредити Послаником о
раду.
Члан 6.
Органи одређени овим Споразумом се конституишу у року од 15 дана од дана потписа
овог Споразума.
Члан 7.
Овај споразум се закључује на неодређено време од стране овлашћених представника
еиндиката.
Члан 8.
Измена и допуна овог Споразума може предложити Одбор за координацију, а на предлог
Председништва одбора.
Члан 9.
Овом Споразуму могу приступити и други синдикати образовних и васпитних
организација уколико прихвате облике сарадње из овог Споразума.
Овај Уговор је закључен у Београду, 17.03.2008. године
Синдикат образовања Београда

Независни синдикат
просветних радника Војводине

