ОПШТИНСКОМ СУДУ У ____________________
____________________
Тужиља: ________________________________
Тужени: (школа) _________________________________
ТУЖБА
ради исплате новчане накнаде у висини јубиларне награде
Вредност спора: _________ динара.
Тужиља је у _______ години навршила ____ година радног стажа и у скалду са чланом 31. Посебног
колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС"
бр. 86/05 ), стекла право на јубиларну награду у висини од __________ просечне плате по запосленом остварену
у школи у предходном месецу, што износи __________ динара.
Доказ: фотокопија радне књижице.
Тужиља је поднела захтев, органу управљања, директору школе и школском одбору за исплату
јубиларнр награде, што су они одбили са образложењем да нису имали средства намењена за ову исплату.
Доказ: захтев за исплату јубиларне награде и одговор
директора и школског одбора
Како је наведени Посебни колективни уговор, донет 07.10.2005. године, а почео да се примењује
ступањем на снагу од 15.10.2005. године, у коме је утврђено, ставом 1. члана 31., дужност директора да
запосленом исплати јубиларну награду у години када наврши 10, 20, или 30 година радног стажа, испуњени су
сви услови да се ова исплата и изврши.
Наведена одредба члана 31. Посебног колективног уговора је јасна и обавезујућа и није условљена
исплатом у случају обезбеђивања средстава за ове намене, тако да су неосновани наводи туженог да нису
имали обезбеђена средстава из буџета или из локалне самоуправе. Обавеза је туженог да изврши исплату из
редовних средстава и не може се тужилац упуштати у начин обезбеђивања средстава за исплату.

донесе

На основу изложеног, а сагласно чл. 196. Закона о раду, подносим том суду тужбу и предлажем да суд

ПРЕСУДУ
Обавезује се тужени да тужиоцу исплати новчану накнаду, у висини јубиларне награде, у износу од
_________ динара, са каматом по Закону о висини стопе затезне камате, од дана подношења тужбе до исплате,
као и да му накнади парничне трошкове, све у року од осам дана по пријему пресуде.

У _________, дана ________. године
____________________________
тужиља

