
 
 
 
 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАД СОМБОР  
Н/р г-дину Немањи Делићу, градоначелнику 
Н/р г-ђи Јадранки Косановић, начелници за друштвене делатности 
Н/р г-ђи Мири Јовичевић, начелници за финансије 
 
  
Предмет: Захтев за отпочињање преговора око закључивања  
                Посебног колективног уговора за запослене  
                 у установама културе чији је оснивач Град Сомбор  
                 и признавање права на минималну зараду 
 
 
         Поштовани, 
 
         Независни синдикат радника у култури Војводине (НСРКВ) је релативно нова 
организација запослених у култури Војводине, уредно регистрована и уписана у Регистар 
синдиката који се води при Министарству рада и социјалне политике под редним бројем 
21606 о чему му је Министарство рада и социјалне политике издало Решење број 110-00-
260/2010-02 од 16.03.2010. године. Овај Синдикат утврдио је репрезентативност 
08.06.2011. године, о чему му је Министарство рада и социјалне политике издало Решење 
број 110-00-560/2010-02. Након што је НСРКВ утврдио правну легитимацију и стекао 
пун легитимитет, кренуо је да формира градске одборе Синдиката и да утврди њихову 
репрезентативност као услов суделовања у социјалном дијалогу на локалном (градском) 
нивоу и колективном уговарању права за своје чланове и друге запослене у култури. У 
складу са тиме, Градски одбор Независног синдиката радника у култури поднео је захтев 
за утврђивањем репрезентативности Синдиката за територију Града Сомбора у 
делатности културе. Након што је Републички одбор за утврђивање репрезентативности 
утврдио 14.07.2011. да су испуњени услови за стицање репрезентативности, министар 
рада и социјалне политике 21.07.2011. доноси Решење број 110-00-850/2010-02 и о 
утврђеној репрезентативности Градског одбора Независног синдиката радника у култури 
Војводине за територију Града Сомбора.  
         На конститутивној седници НСРКВ за Град Сомбор, одржаној 30.08.2011., изабрано 
је руководство овог Синдиката, а договорено је да се упути захтев оснивачу за 
закључивањем Посебног колективног уговора за запослене у установама културе чије је 
оснивач Град Сомбор, те да се прекине са противзаконитом праксом неисплаћивања 
минималне зараде делу запослених у установама културе којима је оснивач Град. Сем 
тога, договорено је да се Министарству културе и Министарству финансија упути захтев 
везан за исплату јубиларних награда за 2009. и 2010. годину, као и захтев локалној 
самоуправи да се испоштује законска обавеза о исплати јубиларних награда за 2011. 
годину из средстава буџета Града Сомбора.  
         За председника Градског одбора НСРКВ за Сомбор изабрана је Верица Сладојевић, 
председница Синдиката у Градској библиотеци „Карло Бјелицки“ Сомбор, а за заменика 
Осман Алић, председник Синдиката у Културном центру „Лаза Костић“ из Сомбора.  
         У очекивању да делегацију овог Синдиката позовете на разговор по поменутим 
темама и овом захтеву, срдачан синдикални поздрав! 
         Молимо Вас да представнике НСРКВ контактирате преко регионалне канцеларије 
НСЈС у Сомбору, Трг Светог Тројства 1/16, тел/факс: 025/420-093 и 025/27-524, e-mail: 
sindiso@sbb.rs.   
 
Сомбор, 06.09.2011.год.                                                  проф. Хаџи Здравко М. Ковач 
                                                                                                  председник НСЈС 
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