
 

 

 

 

Информација о одржаном састанку представника репрезентативних синдиката и 

представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 

На предлог ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, 

(Сектор за образовање и васпитање и образовање одраслих) одржан је састанак на тему 

судских спорова и пресуда, које се тичу радно-правних односа (топли оброк за минималац, 

додатак за ИОП...). 

Састанак је одржан 19.02.2021. године у просторијама Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја у Београду. Састанку су присуствовали: помоћници министра за 

финансије, предшколско и основно и средње образовање, представник одсека за правне 

послове и представници репрезентативних синдиката. 

На састанку се водила расправа о следећим темама: 

1. Увођење надокнаде за наставнике (учитеље),  повећањем коефицијента од 10%, на име 

рада са ученицима по ИОП –у. Наведена надокнада је уведена правоснажном одлуком 

суда. Министарство просвете,  науке и технолошког развоја је на поменуту пресуду 

уложило жалбу, која је одбачена, те је одлука постала правоснажна.  

На основу напред наведеног, сви наставници, који обављају такав вид наставе имају 

право на увећање коефицијента. Остваривање права на надокнаду, увећањем 

коефицијента  се може остварити путем тужбе. Напоменуто је да потраживања не 

застаревају за претходни период, који није плаћен (најдуже три године).  

У циљу превазилажења проблема Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја спрема Уредбу-Правилник, којом би се укинулa обавеза исплате накнаде за 

такав вид рада. Очекује се да ће Уредба –Правилник бити на разматрању током марта у 

Влади РС. Представницима репрезентативних синдиката је сугерисано да се избегне 

подношење тужби. 

2. Смањење плата током распуста; додатак за разредно старешинство; преконормни рад 

рад (30%). 

3. Вођење судског спора у циљу увођења  надокнаде топлог оброка и регреса за 

запослене који примају минималну зараду. Пример сличне пресуде  запослених у 

здравству. 

Предлог је да се у наредном Посебном колективном уговору уведе могућност 

надокнаде за топли оброк и регрес. 

4. Плата запослених са IV степеном стручне спреме је изједначена са минималном 

зарадом– те је потребна хитна корекција. 

Милош Благојевић, в.д. помоћника министра, је на ову тему истакао да је дао иницијативу 

да се овај проблем реши путем корекције коефицијента. Било је речи о каталогу 

коефицијената кроз платне разреде. Тренутно је нарушен однос плата  1:3 (минимална 

плата : плата наставника VII степена стручне спреме), сада је мањи од односа 1:2 . 

 

         ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ 

Сретен Тешић, члан Извршног одбора  

 

  


