
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

 

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 

 

ул. Јанка Веселиновића 2, локал 6,  16000 Лесковац; тел/факс: 016 212 858;  

e-mail: sindikat@le.org.rs; ж.р. 355-3200167215-54; www.sind-obr.le.org.rs 

 

  

Број:285 

Лесковац,16.09 .2013.год. 

ГРАД  ЛЕСКОВАЦ 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ 

НАЧЕЛНИКУ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

НАЧЕЛНИЦИ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ПРЕДМЕТ: Oбавештење 

 

Поштовани, 

Поводом  мере  Управе за финансије града Лесковца најављене  на састанку са 

директорима основних и средњих школа одржаном крајем маја 2013.године, 

којом је предвиђена обустава финансирања трошкова платног промета  везаног 

за куповину преко административних забрана запосленима у образовању, а која 

је своју примену доживела у великом броју школа на територији  града 

Лесковца,  Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, на седници 

одржаној 23.08.2013. године, заузео је јединствен став: 

„Да ће Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије у 

наредном периоду интензивирати активности на томе да сви радници којима је 

ускраћено Законом загарантовно право на исплату путних трошкова за долазак и 

одлазак са рада, то своје право и  остваре тражењем судске заштите, посредством 

услуга  правне службе Регионалног центра“. 

Поводом примене горе поменуте селективне мере градских власти, одржано је 

више састанака са начелником Управе за финансије и начелницом Управе за 

друштваене делатности, на којима су представници Регионалног центра  СОС-а, 

указали на дискриминаторне последице ове мере, с обзиром на то да се иста не 

примењује према осталим буџетским корисницима. 

Такође, имајући у виду вишеструко већа  дуговања за надокнаду путних 

трошкова која школе и  Локална самоуправа  имају према  просветарима, као и 

то да   критеријуми по којима се исплаћују путни трошкови буџетским 

корисницима нису исти за све, па се за исплату путних трошкова просветним 

радницима   постављају додатна ограничења која не познаје ни Закон о раду, 

нити Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама,  

Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије одлучан је по питању 

пружања пуне заштите просветним радницима у  условим и околностима које 

озбиљно доводе у питање њихов материјални положај и достојанство. 

С поштовањем, 

 

председник, 

Александар Ничић 


