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- Н/р председнику Синдиката, свима 
 

Поштовани, 
 
         Део запослених у Вашој установи су чланови Независног синдиката радника у 
култури Војводине – Синдиката који је колективни члан и оснивач Независног 
синдиката јавних служби. У моменту приступања нашем синдикату нису били окончани 
сви послови око регистрације и добијања Решења о упису НСРКВ у Регистар синдиката, 
па су наши чланови потписивали приступнице Независног синдиката јавних служби, 
што фактички и јесу. У међувремену установе културе су се регистровале под новим 
именом, о чему су и добиле валидна Решења из Министарства рада и социјалне 
политике.  
         Након што су у појединим градовима конституисани и градски одбори и 
обједињене све приступнице, Независни синдикат радника у култури Војводине поднео 
је Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца захтев 
за утврђивање репрезентативности овог синдиката како би могао остваривати права 
која Синдикату припадају по основу репрезентативности. Нажалост, Одбор за 
утврђивање репрезентативности наставља са старом праксом опструкције рада 
синдиката насталих делом из чланова некад репрезентативних синдикалних централа и 
„тражи длаку у јајету“. Стога нас и не чуди допис који смо добили из поменутог Одбора, 
а у коме се  захтева да Одбору доставимо „приступнице синдикату које гласе на 
подносиоца захтева, с обзиром да присутпнице које су достављене уз захтев гласе на 
Независни синдикат јавних служби“, а не на Независни синдикат радника у култури 
Војводине, иако и Одбор констатује да су поменуте приступнице, односно њихове 
фотокопије уредно оверене печатом у оригиналу НСРКВ. Како би избегли било какве 
беспотребне проблеме, руководство Синдиката сматра да је једноставније да у хитном 
року наши чланови потпишу приступнице на НСРКВ и предупреде било какву 
опструкцију поступка утврђивања репрезентативности, пошто је у потпуности јасно да је 
наш Синдикат de facto и без тога репрезентативан, али да многи послодавци управо 
инсистирају на Решењу о утврђивању репрезентативности. Стога Вас молимо да у 
најкраћем року наши чланови попуне приступнице на НСРКВ и да нам их доставите 
како би их у датом року могли проследити Одбору за утврђивање репрезентативности и 
окончати тај поступак. 
         У прилогу овог дописа достављамо Вам допис Одбора за утврђивање 
репрезентативности, Решење о упису НСРКВ у Регистар синдиката и нов налог благајни, 
из разлога што је у међувремену активиран рачун Вашег гранског синдиката и што се са 
тог рачуна чланарина усмерава према вишим органима Синдиката и користи за 
активности гране и Покрајинског одбора.  
         У очекивању да овај важан посао завршимо у наредних неколико дана, срдачан 
синдикални поздрав. 
 
         С поштовањем, 
 
                                                                                  Ладислав Тот, председник ИО НСРКВ 
 
                                                            

NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA U KULTURI VOJVODINE 
е-mail: sindiso@sbb.rs; nsprv.zr@open.telekom.rs; nsprv@open.telekom.rs   
                     tel: 023/515-757; 025/420-093; 063/111-62-54 
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