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ГРАД ЛЕСКОВАЦ 

НАЧЕЛНИКУ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

НАЧЕЛНИЦИ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРЕДМЕТ: Захтев 

Поштовани, 

Веома сам разочаран што од стране представника Града долази до рушења социјалног дијалога који 

смо почетком године веома коректно почели да градимо образложеним предлозима и иницијативом.  

Проблем који се јавио најавом Управе за друштвене делатности да ће Град образовним установама 

прекинути надокнаду трошкова платног промета који се стварају обрадом административних забрана 

запослених, био је повод и предмет нашег састанка и разговора 22. маја у  Управи за финансије. 

Сигуран сам да смо се тада међусобно разумели и договорили да треба пронаћи решења која ће бити 

прихватљива обема странама, имајући у виду објективне околности. Подсећам Вас да је закључак 

састанка био такав да искључује прекид процесуирања административних забрана запослених у 

образовању до даљег, јер у јуну треба да уследи нови састанак на ком би се наставило са 

проналажењем решења за ово и многа друга отворена питања. Међутим, како сам обавештен, само 

неколико дана касније, 25. маја, на састанку начелника Управе за финансије са директорима школа 

наш договор је погажен усменом објавом да поменути трошкови платног промета убудуће неће бити 

признати од стране Града. Оваква објава већ је ове недеље имплицирала укидање издавања потврда и 

административних забрана у многим школама.  

Обавештавам Вас да је настали проблем био предмет расправе и на седници Одбора Јабланичког 

округа Синдиката образовања Србије 24. маја, односно дан пре рушења договора са Ваше стране, и 

да је на тој седници чак и договор који смо пре тога постигли наишао на оштре протесте. 

Зато Вас молим да размотрите следеће: 

1. Просветни радници у Граду нису грађани другог или трећег реда, и у условима данашњице 

немају више оправдања за даље „гуљење коже“ од стране владајућих структура! 

2. Просветни радници у Граду не пристају да надаље буду предмет омаловажавања!  

  



3. Уколико тврдите да је плаћање трошкова платног промета по поменутом основу „ненаменско 

трошење средстава“, просветни радници пристају да их самостално поднесу оног тренутка 

када Град комплетан трансфер буџета намењен за образовање буде почео да троши наменски. 

4. Просветни радници у Граду имају потпуну свест о томе да Град радницима у образовању и 

образовним установама по многим законским основама дугује далеко више у односу на овај 

спорни износ. 

5. У свим околним општинама износ ових трошкова није споран. 

6. Службеници Града и остали буџетски корисници такође уживају право које се нама ускраћује. 

7. Просветни радници у Граду, деценију уназад, на своје стручно усавршавање троше сопствена 

средства, иако се иста из републичког буџета редовно пребацују Граду за ту намену. 

8. Просветни радници у Граду, деценију уназад, на име путних трошкова за сопствени превоз 

троше сопствена средства, иако се иста из републичког буџета редовно пребацују Граду за ту 

намену. 

9. Просветни радници у Граду, деценију уназад, обављају додатни рад по налогу директора и 

нерадним данима, без исплате законског додатка и дневница. 

10. Просветни радници  су свесни чињенице да су ћутањем и осећајем разумевања за туђе 

бахатости, годинама себи погоршавали положај, па уопште и не чуди да дужник данас од нас 

потражује!  

11. Сматрамо да платформа социјалног дијалога која Вам је представљена почетком године 

представља врх коректности и да сте нас свакако подценили по устаљеној пракси. 

Због свега наведеног, у име просветних радника града Лесковца, а као председник Регионалног 

центра СОС за Јабланички округ, упућујем Вам  

З А Х Т Е В 

1. Свим образовним установама на територији града Лесковца проследити званичан допис којим 

се ставља ван снаге саопштење о непризнавању трошкова платног промета по основу потврда 

и административних забрана запослених, и исто спровести у пракси. 

2. У најскорије време, а најкасније по протеку 30 дана, наставити социјални дијалог са 

Регионалним центром СОС у Лесковцу и рад на проналажењу решења за сва друга отворена 

питања. 

Уколико наши захтеви буду испоштовани, Регионални центар ће стајати иза свих раније 

установљених гаранција. 

 

Председник 

Александар Ничић 

 

 

У Лесковцу, 31.5.2013. године 


