
 

 

 

 

 

Поштована госпођо Брнабић, 

 

Обраћамп Вам се са захтевпм за хитни и непдлпжни састанак, са Вама и надлежним министарствима, у 

циљу решеоа прпблема исплате накнаде за исхрану у тпку рада и регреса за кпришћеое гпдишоег 

пдмпра заппсленима у пбразпваоу, кпје пунпправнп представљамп.  

Наиме, већ 20 гпдина заппслени у пбразпваоу су дискриминисани у пднпсу на заппслене у јавним 

предузећима и другим правним субјектима у Р. Србији. Замршенпм закпнскпм легислативпм, 

невидљим учешћем ппменутих накнада у припадајућим кпефицијентима, заппсленима у чије име 

гпвпримп правп на ппменуте накнаде суштински је пдавнп укинутп. Ппдсећамп, тп правп дефинисанп је 

Закпнпм п раду и међунарпдним кпнвенцијама кпје је наша држава ратификпвала, те ниједан правни 

акт нема мпгућнпст да га сампвпљнп укине.  

Такпђе, тренутнп је на снази одмазда према заппсленима на минималнпј заради у јавним службама, 

кпји су, верујући у правну сигурнпст Р. Србије и став Врхпвнпг касаципнпг суда ( Рев.2 1557/2019), а 

накпн штп држава и Влада кпју впдите није чак ни реагпвала и ппкушала да реши ппменути прпблем, 

ппкренули судске ппступке. Ппчеткпм јула пве гпдине, нечим изазван, Врхпвни касаципни суд је 

прпменип свпј став за 180 степени, а да се при тпме ниједан закпн кпји регулише пву пбласт није 

меоап, пд пресуде на кпју смп Вас већ упутили, па да датума „кпперниканскпг пбрта“. Верујући у правну 

сигурнпст и пресуде највишег пргана судске власти, али верујући и разуму кпји не мпже прихватити да у 

нечему „минималнпм“ мпже бити билп какавпг дпдатка, ти људи су данас дпведени пред стравичну 

спцијалну кризу, јер са зарадпм пд 35000 динара треба да надпкнаде парничне ппступке пд више 

десетима хиљада динара. Притпм, те трпшкпве наплаћује иста судска власт кпја је прпменила сппствени 

став и држава кпја ништа није учинила да реши ппменути прпблем, ппсредствпм правпбранилаштва 

кпје је заступалп устанпве у судским ппступцима. Затп тп називамп пдмаздпм и затп се пва пракса мпра 

мпменталнп прекинути! 

О свим даљим кпрацима и синдикалним акцијама, кпји ће зависити пд Ваше реакције, у наредних 10 

дана биће пбавештена целпкупна јавнпст, укључујући и међунарпдне институције и институте кпји су 

нам дпступни.  
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