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- Н/р г-дину Бориславу Станичкову, руководиоцу ШУ 
 
 
 
Поштовани, 

 
На састанку Координационог одбора НСПРВ за ШУ Сомбор одржаном у 

понедељак 12.06.2017., донета је Одлука да запослени у школама са 
територије Школске управе Сомбор поднесу тужбе за остваривање права за 
неисплаћени износ накнаде за коришћење годишњег одмора из 2014. године. 
Наиме, сви покушаји Синдиката да се проблем реши компромисно и 
вансудски досад нису успели, па је Синдикат једноставно био присиљен на 
ову меру како би запослени остварили право на пун износ накнаде који им до 
овог момента није исплаћен. У циљу тога сви запослени кренуће да прибаве 
потребну документацију како би се остварило утужење, а први корак у томе је 
да од школа у којима су запослени захтевају обрачунске, односно исплатне 
листе из тог периода како би се могао утврдити износ за који ће запослени 
утужити школе у којима су засновали радни однос. 
Како је наш Синдикат већ остварио судске пресуде по овом питању, јасно 

је да ће на крају, уколико дође до судских спорова, сви запослени добити те 
спорове, а републички буџет ће проћи лошије, јер ће према прелиминарним 
судским споровима само један спор бити „тежак“ сса 38.000 динара, при чему 
је запослени био оштећен за око просечно 3.000 динара (чему треба додати 
затезну камату). Из напред реченог, јасно је да је и у интересу Министарства 
да се нађе решење у преговорима, а не на суду. 
Поштовани, од Вас очекујемо колико је у Вашој моћи да подржите ову 

активност Синдиката јер је несумњиво у обостраном интересу. Захваљујући 
на досадашњој доброј сарадњи и примереном социјалном дијалогу на овом 
нивоу, срдачан синдикални поздрав! 

 
С поштовањем, 

 
 
Сомбор, 13.06.2017.год.                                          Председник ИО НСПРВ 
                                                                                         за ШУ Сомбор 
 
                                                                                        Мирољуб Бјелетић 
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