назив установе
место
бр.
датум
На основу члана 211. Закона о раду («Службени гласник РС» бр. 24/05 и 61/05.), и члана 55. Посебаног колективног уговора
за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика («Службени гласник РС» бр. 12/09.), доносим следеће
РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се да председник синдикалне организације (назив)_____________________________ (име и
презиме)____________________има право на увећану месечну плату у износу од _______%.
2. Накнада из предходне тачке почеће да се исплаћује од месечне плате за __________месец
_______године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
о висини новчане накнаде за председника синдикалне организације

______________ је председник Синдикалне организације ____________________________________, са седиштем
у ______________, улица ________________________која је уписана у регистар решењем Министарства за рад, борачка и
социјална питања бр: _________________________ од _______________ године, по редним бројем ________. Именована је
као председник синдикалне организације и лице овлашћено за заступање и представљање синдиката.
Члан 55. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
("Службени гласник РС" бр. 12/09 ), предвиђа да је послодавац дужан да председнику синдикалне организације установе,
која припада синдикату потписнику овог уговора, у коју је учлањено више од 50% запослених, за обављање његове
функције исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%. (став 1.) и да председник синдикалне организације установе,
која припада синдикату потписнику овог уговора, у коју је учлањено мање од 50% запослених, има право на сразмерно
увећану месечну плату до 12% ( став 2.).
У установи је запослено укупно __________ радника, а у синдикалнуј организациуи је учлањено _____________
радика, што укупно износи _________ % од укупног броја запослених. На основу ових чињеница именованој припада право
на _________% од њене плате која је у месецу __________ ове године износила ____________динара.
Како је наведени Посебни колективни уговор, донет 13.02.2009. године, а почео да се примењује ступањем на
снагу од 21.02.2009. године, у коме је утврђено, чланом 55., дужност директора да запосленом исплати накнаду
председнику синдиката за обављање његове функције у висини утврђеној зависно од броја чланова репрезентативног
синдиката, донето је решење као у диспозитиву.

У _________, дана ________. године
Правна поука:
Против овог решења може се уложити
приговор Школском одбору,
у року од 15 дана, од дана пријема решења.
Доставити:
-подносиоцу захтева,
-на огласну таблу установе,
-архиви
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