
 

 

 

 

 

 

 

Novi bezobrazluk UNIJE 
 

Na najnoviji bezobrazluk UNIJE u Vojvodini MORAM da odgovorim. Ne mislim da je 

meĊusbona svaĊa nešto što nam je potrebno, ćutim danima o svemu,  ali je ovo prevršilo svaku  meru!!!. 

Elem, Još krajem prethodne nastavne godine zaposleni u nekim školama Opštine Seĉanj javili su nam se 

sa problemom koji ih sve muĉi a tiĉe se isplate putnih troškova za zaposlene u školamam. Javili su se 

NSPRV Zrenjanin i meni jer preko sindikata koji imaju u školi (UNIJA) nisu uspeli ništa da reše. U tom 

trenutku (jun 2016.) zaposlenima nije isplaćen ni putni trošak za februar meseca. Do poĉetka školske 

godine ništa se nije promenilo. Rezigniranost zaposlenih povećana je saznanjem da se putni troškovi 

redovno isplaćuju onima koji su bliţe vatri, onima koji vode UNIJU u Opštini Seĉanj i TO ZNA 

SVAKO KO TAMO RADI! 

 Krajem avgusta pozvani smo od strane zaposlenih u osnovnoj školi u Jarkovcu da im 

pomognemo po ovom pitanju. Obratili su se nama jer su videli kako smo te probleme rešavali i u Opštini 

Zrenjanin a i ovde od predstavnika UNIJE nismo imali NIKAKVU POMOĆ! Ako ih nije sramota, neka 

prećute koliko puta sam ih ja liĉno zvao da potpišu zahteve opštini,zahteve koji su imali i pretnju 

ukoliko se isplata ne desi. NIKADA nisu potpisali a NSPRV je sam u Zrenjaninu to rešavao. Svi Vi koji 

i ovde ĉitate i pišete sećate se mojih upisa od maja meseca kada smo pretili obustavom nastave za 6. jun 

ukoliko se ne isplati dug. Dug je isplaćen,a kasnije,po završetku nastavne godine nisu ţeleli da plate 

putni trošak za jun mesec (obaveza isplate do 5. jula). I tada,kao i dva meseca ranije, pozvali smo 

predstavnike UNIJE da nam se pridruţe u akciji „Zatrpajmo mail boxove nadleţnih“. Akcija je dala 

rezultat posle dva sata ali UNIJE NI TADA NI PRE TOGA NIJE BILO!!! 

Posle sastanka u školi u Jarkovcu (kraj avgusta), istog dana smo otišli u nadleţnu inspekciju rada 

i insistirali da nam se izda izvršno rešenje(nalazi se u dodatku ovog posta). Potpis jasno ukazuje ko je 

rešenje preuzeo! Ĉim smo  dobili rešenje,obavestili smo nadleţne u opštini da zahtevamo HITAN 

sastanak. Dali smo im rok od tri dana,u suprotnom pokrenućemo prinudnu naplati i u dogovoru sa 

ministarstvom finansija STOPIRATI SVA TRANSFER SREDSTVA KOJA OPŠTINA DOBIJA IZ 

BUDŢETA SRBIJE. Taj dopis koji smo im uputili nalazi se takoĊe u prilogu kao i skinirana otpremnica 

da su je primili. Istog dana isplaćen je putni trošak za februar a mi smo pozvani da u petak 2.septembra u 

10h budemo u opštini. Na sastanak smo otišli Ranko Hrnjaz i ja. Na tom sastanku nam je prvo reĉeno da 

je već tog jutra (dakle 24 ĉasa od isplate februara) prebaĉen novac i za mart. Pozdravili smo taj potez ali 

i insistirali na rešenju celokupnog duga. Nadleţni su se ţalili na nedostatak novca ali smo uspeli da 

napravimo dogovor da se do 25. septembra isplati celokupna suma. Par dana posle sastanka isplaćen je i 

april i maj. Dakle 4 putna troška za oko nedelju dan. Dogovorom je definisano da ako se ne isplati SVE 

do 25.9. mi ćemo uraditi sve kako smo dopisom rekli već narednog dana, 26. septembra. Kao rezultat 

svega reĉenog,zaposleni u toj školi (zajedno sa predsednikom UNIJE) potpisali su pristupnice NSPRV. 

Od tog dana se UNIJA budi!  

Nekoliko dana kasnije od advokata iz Novog Sada stiţe blokada školskog raĉuna zbog jedne 

koleginice. Jasno i sa namerom da se sve opstruiše. Dogovor koji smo mi napravili ne blokira ni jedan 

raĉun škole već preti blokadi opštinskog raĉuna. Tek da se zna. Namera je jasna,zadrţati pozicije a za 
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ljude ih baš briga. O tome kako je sve to izgledalo,sud i ovde mogu da kaţu svi zaposleni iz te škole. 

Opštinskim vlastima je jasno da ako NSPRV uĊe u škole onda malverzacija više nema. Onda nema više 

odugovlaĉenja već će posle prve prijave raditi sudovi! Posebna tema je kako su „zasluţni“ dobijali 

jubilarne nagrade za 35 godina RETROAKTIVNO. Kako su u momentu donošenja PKU, februara 2015. 

godine imali već po 37,38 godina staţa NIJE IM PRIPADALA jubilarna nagrada ali su je ipak dobili. I 

ovo znaju  zaposleni u toj opštini!. 

O ovome nisam imao nameru ni da pišem,rešili smo problem i to je to. Razlog za nastanak ovog 

teksta jeste objava na sajtu UNIJE Vojvodine koja treba da obmane zapolsne. Do sada se na ovakve 

majmunarije (nemam drugi a prikladan termin) nije odgovoralalo, ali to je istorija. Od sada će se na sve 

odgovoriti. DOSTA LAŢI!“. 

 

                                                                                                                                  Dušan Kokot,s.r. 

 predsednik GrO NSPRV Zrenjanin 

 


