
 

За Председнике Синдиката у основним школама 

 

Поштовани, 

 

Предмет:Предлог ФБОШ за покретање судских поступака 

                 због мање исплаћене зараде за време трајања 

                 годишњег одмора 

 

Овим путем Вам се обраћамо и обавештавамо, о могућностима да се покрену 

судски поступци ради накнаде мање испаћене зараде за време коришћења 

годишњег одмора. 

 

Наиме, на основу одредби Закона о раду који је важио до дана 29.07.2014. 

год. послодавац  је био  дужан да запосленом за време коришћења годишњег 

одмора исплати накнаду зараде у висини три просечне зараде у претходна 

три месеца у складу са општим актом и уговором о раду, а у складу са  

Законом о раду који је почео да важи након 29.07.2014. год. запослени има 

право на накнаду зараде за време коришћења годишњег одмора у висини 

просечне зараде за претходних 12 месеци. Зараду на основу које се 

обрачунава тромесечни (односно дванаестомесечни просек) чине сва 

примања запосленог у претходна три, односно дванаест месеци у односу на 

месец у којем запослени користи право годишњи одмор. 

 

Међутим запосленима у Основним школама је приликом обрачуна накнаде 

зараде  за време коришћења годишњег одмора исплаћена накнада зараде у 

мањем износ од износа који је по Закону о раду требало да буде исплаћен. 

 

ФБОШ је донео одлуку да ће своје чланове подржати у остваривању својих 

права која су прописан одредбама Закона о раду. 

 

У прилогу Вам достављамо опомену пред утужење, коју је потребно да 

попуни сваки запослени који је воља да покрене поступак ради исплате 

износа накнаде зараде за време коришћења годишњег одмора који није 

исплаћен, с тим што напомињемо да је потребно да се опомене пред утужење 

доставе школама тј предају у школи, (обавезно са пријемним печатом) 

најкасније до 05.07.2017. год, јер рок застарелости је 3 године, односно до 

21.08.2017. год. Напред наведено значи уколико школе по основу опомене не 



исплате износ који су биле обавезне да исплате , тужба суду се мора поднети 

најкасније до 21.8.2017. год. 

 

ФБОШ је својим члановима обезбедио правну помоћ од стране адвоката, на 

тај начин што би чланови, имали право на бесплатне услуге адвоката, у виду 

писања тужбе, излазака на рочишта, чланови би имали трошак у виду 

вештачења и судске таксе ( оквирни износ судске таксе је око 4.000 дин. и 

вештачења око 5.000 дин.) али исти трошак би био враћен по окончању 

поступка. Aдвокати се не плаћају са истим се потписује уговор и адвокати се 

наплаћују од трошкова које суд досуди на име трошкова адвоката које ће 

школа платити  (дакле тужена школа исплаћује ове трошкове тужиоцу, а 

тужилац овај износ плаћа адвокатима) 

 

У смислу наведеног, молимо председнике синдиката у школама, да што пре 

закажу седницу синдиката и да чланове упознају са овим писмом и 

достављањем опомене пред утужење, а сваки члан који одлучи да тужи може 

се јавити на мејл ФБОШ, а потребно је да од документације достави: 

опомену пред утужење са пријемним печатом, обрачун зараде за период од 

01.01.2014 до 01.12.2014. год. и обрачун зараде од 01.01.2015. год. до 

31.12.2015. год. у три примерка и уговор о раду у три примерка. 

Наш став је да без обзира на износе који ће се добити у судском поступку, 

потребно покренути судске поступке, управо из разлога да се докаже и 

власти стави до знања да просветни радници нису неписмени и да се  њихова 

права не могу и не смеју кршити и да држава мора платити цену за исто, а 

која неће бити мала , ако поступака буде доста. 

 

За сва додатна питања стојим Вам на располагању. 

Молимо вас да размотрите наш предлог и обавестити нас о истом. 

 

С поштовањем 

 

Прилог: 

Опомена пред утужење 

 

У Београду, 

26.07.2017. године 

 

       Унапред захвалан на разумевању 

        Извршни одбор ФБОШ 


