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ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

 

Поштовани, 
     Синдикална организација ПУ у Горњем Милановцу, је добила Предлог од 

Послодавца, за мирним решењем спора, а у вези нашег писма о исплати топлог оброка 

и регреса. Ова ситуација је и условила да представници Републичког Синдиката и 

Правне службе, закажу и обаве разговор са руководством Агенције за мирно решење 

спора. 

     Из разговора, би се могло закључити, односно речено нам је да је Агенција свесна 

сложености али и неизвесности ситуације, те да не може, унапред, а због потребе 

очувања неутралности, рећи какав ће сигуран исход бити. Али, нам је и речено, да ћа 

Агенција уколико се појаве ови случајеви, окупити своје арбитре, међу којима су и 

професори факултета, бивше судије највишег суда, и по добијању Предлога ставова 

обеју страна у спору, обавестити синдикат о ставу поступајућих арбитара  о начину на 

који би се поступак окончао.  

     Предност мирног решавања радног спора јесу: брзо се завршавају /у року од 30 

дана/, бесплатни су, а мана је што не постоји могућност жалбе, и не постоје прецизна 

правила поступка /на пр. постоји дужност арбитра да поступа по закону, али не и 

најпрецизније како и на који начин/. Супротно гледано, исто се може рећи и за судски 

/парнични/поступак. 

     Oбзиром да данас имамо различите ситуације широм Србије / 1. преговори са 

Послодавцем 2. ЛС 3.  Правобраниоцем 4. Позив за мирним решењем спора/, врло је 

тешко заузети јединствени став, и нарочито, када је и неизвестан, крајњи, судски 

епилог.  

     Упркос наведеном, Синдикат предшколског васпитања и образовања Србије, 

препоручује да се Синдикалне организације које су добиле Позив за мирно решење 

спора, одазову позиву, односно прихвате Предлог за мирно решење спора, АЛИ УЗ 

ОБАВЕЗУ СТАЛНОГ ИЗВЕШТАВАЊА О СВИМ АКТИВНОСТИМА КОЈИ СЕ У 

ТОКУ ПОСТУПКА ОДВИЈАЈУ, ОДНОСНО КОЈЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДУЗМУ.  

     У прилогу Вам шаљемо сапоштење са састанка у просторијама Агенције које је 
сачинила права служба Агенције. 
 

                                                     


