ОСНОВНОМ СУДУ У ____________________
Тужилац-ља: ________________________________
Тужени: (школа) _________________________________
ТУЖБА
ради исплате новчане накнаде за председника синдикалне организације
Вредност спора: _________ динара.
Тужиља 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 ________. Тужиљац-ља
је као председник синдикалне организације уписана као лице овлашћено за заступање и представљање синдиката
наведеним решењем или на основу потврде о изабраном председнику синдикалне организације које издаје Синдикат
образовања Србије као синдикална централа (Правилник о упису синдиката у регистар „Службени гласник РС“ бр. 50/05 и
10/10).
Доказ: Решење односно потврда бр. __________________________
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.).
Код тужене је запослено укупно __________ радника, а у синдикалној организацији тужиље је учлањено
_____________ радика, што укупно износи _________ % од укупног броја запослених. На основу ових чињеница тужиљи
припада право на _________% од њене плате која је у месецу __________ ове године износила ____________динара, тако
да висина тужбеног захтева за месец ______________ износи ______________динара.
Доказ: Потврда о укупном броју запослених. Потврда о укупном
броју чланова синдиката, Потврда о месечној плати за
месец___________када је поднет захтев за исплату.
Тужиља је поднела захтев органу управљања, директору школе и школском одбору за исплату макнаде за
председника синдиката. Директор школе на захтев није одговорио, док је Школски одбор захтев одбио са образложењем да
нису имали средства намењена за ову исплату.
Доказ: захтев за исплату накнаде и одговор директора и ШО.
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, испуњени су сви услови да се ова исплата и изврши.
Наведена одредба члана 55. 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.
На основу изложеног, а сагласно чл. 196. Закона о раду, подносим том суду тужбу и предлажем да суд донесе
ПРЕСУДУ
Обавезује се тужени да тужиоцу исплати новчану накнаду, у висини _____% од плате тужиоца-ље, у износу од
_________ динара за месец ____________, 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

____________________________
тужилац-ља

