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 Стратегија запошљавања у Републици 

Србији за период од 2021. до 2026. године  

и улога образовних установа 
 

Стратегија предвиђа међусекторске мере 

које ће се реализовати у сарадњи са секто-

рима образовања, привреде, финансија и со-

цијалне заштите, док је са јединицама ло-

калне самоуправе планиран даљи развој ло-

калне политике запошљавања. Поменуте ме-

ђусекторске мере усмерене су на унапређе-

ње понуде рада и тражње за радом и треба 

да доведу до раста квалитетне запослености. 

У циљу унапређења положаја незапосле-

них лица на тржишту рада, мере се односе 

на реализацију активне политике запошља-

вања, унапређење њеног спровођења, креи-

рање нових мера, као и унапређење праће-

ња стања и кретања на тржишту рада и 

исхода и утицаја тих мера. 

Стратегијом су предвиђене и значајне 

активности у области образовања, о којима 

ће више речи бити у наставку текста. 
 

1. Циљеви стратегије 

Стратегија је поставила и разрадила оп-

шти циљ и посебне циљеве. 

Општи циљ Стратегије је успостављање 

стабилног и одрживог раста запослености 

заснованог на знању и достојанственом раду. 

Посебни циљеви Стратегије су: 

1) остварен раст квалитетне запослености 

кроз међусекторске мере усмерене на уна-

пређење понуде рада и тражње за радом; 

2) унапређен положај незапослених лица 

на тржишту рада, и 

3) унапређен институционални оквир за 

политику запошљавања. 

Стратегија разрађује мере за остварива-

ње ових посебних циљева, у којима посеб-

ну улогу имају и установе образовања и 

васпитања. 

Закони који су релевантни за ову област су: 

1) Закон о Националном оквиру квалифика-

ција Републике Србије („Службени гласник РС“, 

бр. 27/2018 и 6/2020) – који успоставља Национал-

ни оквир квалификација Републике Србије (НОКС) 

као систем за уређивање квалификација, његову 

сврху, циљеве и принципе, врсте и нивое квалифи-

кација, начине стицања квалификација (кроз: фор-

мално образовање, неформално образовање, инфор-

мално учење – животно или радно искуство), дес-

крипторе нивоа квалификација, каријерно вођење и 

саветовање, повезаност стандарда квалификације 

са тржиштем рада и занимањима, тела и организа-

ције надлежне за примену и развој НОКС-а, утвр-

ђује еквивалентност степена стручне спреме, одно-

сно степена образовања, стручних, академских и 

научних назива стечених према прописима који су 

важили до ступања на снагу овог закона; 

2) Закон о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 – др. закон и 6/2020) – који уређује средње 

образовање и васпитање као део јединственог сис-

тема образовања и васпитања које је усмерено ка 

развоју кључних компетенција појединца неопход-

них за даље образовање и активну улогу у друштву, 

развоју стручних компетенција неопходних за ус-

пешно иступање на тржишту рада и запошљавање, 

оспособљавању за самостално доношење одлука о 

избору занимања и даљег образовања и свеукупног 

развоја мотивације појединца за учење, самоиници-

јативност, способност самовредновања и изражава-

ња сопственог мишљења; 

3) Закон о дуалном образовању („Службени 

гласник РС“, бр. 101/2017 и 6/2020) – који уређује 

садржај и начин остваривања дуалног образовања 

као модела реализације наставе у систему средњег 

стручног образовања и васпитања (за образовне 
профиле у трајању од три, односно четири године и 

мајсторско и специјалистичко образовање, као и 

образовање за рад у трајању од две године) у коме 

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију запошљавања у Републици Србији за 

период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, број 18/2021, у даљем тексту: 

Стратегија). Циљ овог стратешког документа јесте успостављање стабилног и одржи-

вог раста запослености заснованог на знању и достојанственом раду. 
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се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење 

кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају, одно-

сно изграђују знања, вештине, способности и ста-

вови у складу са стандардом квалификације и пла-

ном и програмом наставе и учења; 

4) Закон о образовању одраслих („Службени гла-

сник РС“, бр. 55/2013, 88/2017 – др. закон, 27/2018 – 

др. закон и 6/2020 – др. закон) – који уређује образо-

вање одраслих као део јединственог система образо-

вања који обезбеђује одраслима да током целог живо-

та стичу компетенције и квалификације потребне за 

лични и професионални развој, рад и запошљавање, 

као и друштвено одговорно понашање, а које се ос-

тварује као формално образовање, неформално обра-

зовање и информално учење; 

5) Закон о младима („Службени гласник РС“, 

број 50/2011) – који уређује мере и активности које 

предузимају Република Србија, аутономна покра-

јина и јединица локалне самоуправе са циљем уна-

пређења друштвеног положаја младих и стварање 

услова за остваривање потреба и интереса младих, 

а који прати развој омладинског сектора кроз ства-

рање услова за подршку младима у организовању, 

друштвеном деловању, развоју и остваривању 

потенцијала за личну и друштвену добробит. 
 

2. Неке карактеристике садашњег стања  

на тржишту рада_______________________ 

Показатељи националног тржишта рада последњих 

година бележе позитивне помаке, што је конзистент-

но и са позитивним трендом макроекономских пока-

затеља. Стање на тржишту рада, мерено основним 

показатељима из Анкете о радној снази Републичког 

завода за статистику, указује на значајан опоравак 

тржишта рада у периоду 2015–2019. године – смање-

на је стопа незапослености и повећана стопа запосле-

ности, број запослених лица је порастао, што је ути-

цало и на повећање броја лица која се ангажују на 

тржишту рада (активних лица) и дошло је до смање-

ња броја незапослених и неактивних лица. 

Незапосленост наставља да се смањује. Број 

незапослених лица радног узраста оцењен је на око 

335 хиљада у 2019. години, што је смањење за 216 

хиљада (39%) у односу на 2015. годину. Захваљују-

ћи смањењу броја незапослених и повећању броја 

запослених, стопа незапослености у 2019. години 

износила је 10,9% и била је нижа за 7,3 процентних 

поена у односу на 2015. годину. 

Карактеристике незапослених на евиденцији 

посматрана у односу на образовни ниво говори да 

је једна трећина незапослених без завршеног сред-

њег образовања (33,6% или 178 хиљада лица), са 

средњом школом је више од половине (51,8% или 

око 274 хиљаде лица), док завршено високо обра-

зовање има 14,6% незапослених (или око 77 хиља-

да лица). 

Када су у питању млади, омладина или млади у 

Републици Србији су лица од навршених 15 до 

навршених 30 година живота. На шире посматрану 

групацију младих (до 30 година) од утицаја су гло-

балне друштвене промене које су довеле до феномена 

„продужене младости“ који подразумева дужи пери-

од процеса образовања, каснији улазак на тржиште 

рада, као и касније заснивање брака и родитељства. 

Међутим, према дефиницији МОР-а млади предста-

вљају нешто ужу групацију у коју улазе лица старо-

сти од 15 до 24 године, па се ова дефиниција користи 

приликом спровођења Анкете о радној снази због 

међународне упоредивости података. Сагледавањем 

кретања показатеља на тржишту рада у протеклом 

периоду може се приметити да су млади у одређеној 

мери поправили свој иницијално веома лош поло-

жај. Запосленост младих се повећавала, активност 

се незнатно повећала, док се незапосленост смањи-

ла у периоду 2015–2019. године. 

Стопа неактивности младих износила је 53% у 

2019. години и током посматраног периода (2015–

2019. године) скоро да се није мењала. Овако висо-

ка стопа неактивности може се у одређеној мери 

објаснити школовањем, јер су млади у Републици 

Србији, који су у процесу образовања, мање при-

сутни на тржишту рада у односу на њихове вршња-

ке из земаља ЕУ. Учешће младих у радној снази у 

Републици Србији веома је ниско по европским 

стандардима. Стопа NEET (млади који нису запо-

слени, нису у процесу образовања, нити су на обу-

ци) износила је 18,9% у 2019. години и смањила се 

за 5,6 процентних поена у односу на 2015. годину. 

Ово смањење указује да су млади у Републици 

Србији или лакше пронашли посао, или дуже оста-

ли у образовању током посматраног периода. 

Транзиција од школе до првог стабилног 

и/или задовољавајућег посла у Републици Срби-

ји траје веома дуго, скоро две године (23,4 месе-

ца). То је много дуже од 6,5 месеци, што је просеч-

но време за које млада особа нађе први посао након 

завршетка образовања у ЕУ. За прво тражење посла 

младима у руралним срединама потребно је и више 

времена. Поседовање факултетске дипломе ће пре-

половити време тражења посла (11,7 месеци), док 

је младима са најнижим нивоом образовања потре-

бан 41 месец да пронађу први посао. Ово је важно 
сагледати с обзиром на то да се неки програми за 

младе фокусирају на особе са високим образова-

њем за које је стопа незапослености највиша, али је 
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по природи само привремена. Дуже трајање тран-

зиције у запосленост утиче на године старости када 

млади појединци напуштају родитељски дом и 

започињу живот сами или са партнером. У моменту 

када започињу самостални живот у Републици 

Србији, они су у просеку шест година старији од 

својих вршњака у ЕУ. 

Међу младима у Републици Србији распростра-

њена је жеља да оду из земље, у чему предњаче у 

односу на младе из суседних земаља, како је пока-

зало недавно регионално истраживање о младима у 

Југоисточној Европи. Подаци за Републику Србију 

показују да скоро 75% младих (15–29 година) жели 

или намерава да се исели. За око 20% њих најпо-

жељнија опција је краткорочна миграција (на годи-

ну или две), док исто толико младих размишља о 

трајном исељењу из земље. Као разлоге за емигра-

цију млади наводе жељу за бољим животним стан-

дардом, као и веће могућности за образовање. 
 

3. Мере за постизање циљева Стратегије и  

улога образовања______________________ 

Политика запошљавања дефинише реформске 

кораке које треба предузети да би се успешно раз-

вијало ефикасно тржиште рада у Републици Србији 

у складу са осталим развојним циљевима земље и 

захтевима убрзаног технолошког развоја. Потребно 

је да остварени раст запослености карактерише 

квалитет, али и смањење социјалних неједнакости 

које су ограничавајући фактор економског раста и 

свеукупног друштвеног напретка. Реформе се не 

могу спровести кроз изоловане и појединачне мере 

различитих институција, већ захтевају конзистент-

ну и координирану акцију кроз међусекторску са-

радњу, односно спровођење мера образовне, поре-

ске, политике привредног и регионалног развоја, 

социјалне и других релевантних политика, усмере-

них на унапређење, како понуде рада, тако и тра-

жње за радом. На тај начин се прихвата интегра-

тивни приступ заступљен у ЕУ који се спроводи 

кроз Европски семестар, годишњи процес који про-

мовише блиску координацију економских политика 

и политика запошљавања. 
 

3.1. Унапређење услова за развој квалитетне 
радне снаге 
 

Оквир образовне политике усмерен је ка ствара-

њу конкурентне радне снаге. И поред чињенице да 

је основно образовање обавезно, обухват деце и 

даље није потпун (стопа обухвата основним обра-

зовањем износила је 97% у 2018. години). 

Да би образовни систем био доступан, праведан 

и отворен, успостављање нових и унапређивање 

постојећих механизама подршке, са нарочитим ак-

центом на специфичности различитих осетљивих 

група (ученици из породица ниског социо-економ-

ског статуса, деца са сметњама у развоју и инвали-

дитетом, ромска популација и међу њом нарочито 

девојчице итд.), од приоритетног је значаја. Посеб-

на пажња биће посвећена подизању осетљивости и 

компетентности запослених у школама за препо-

знавање ученика из осетљивих група. У том правцу 

министарство надлежно за послове образовања ће у 

наредном периоду радити и на превенцији раног 

напуштања школовања. 

Неусклађеност образовних профила и понуде са 

потребама тржишта рада представља дугорочни и 

системски проблем у Републици Србији. У наред-

ном периоду наставиће се са процесом развоја 

средњег стручног образовања у целини. Из плана 

уписа ученика у средње школе искључују се про-

фили који нису засновани на стандарду квалифика-

ција и замењују онима који имају стандарде квали-

фикација и модернизоване планове и програме нас-

таве и учења. Стицање, усавршавање и развој ком-

петенција у складу са потребама тржишта рада 

обезбеђени су и дуалним образовањем, моделом 

средњег стручног образовања у оквиру кога се тео-

ријска настава и вежбе реализују у школи, а учење 

кроз рад у компанијама. Посебна пажња биће пос-

већена развијању тржишно релевантних дуалних 

програма у циљу подстицања ревитализације дома-

ћих компанија, привлачењу страних инвестиција 

(компанија), као и изради студија за потребе разво-

ја дуалних образовних профила за индустрију у об-

ласти средњег и високог образовања. 

У циљу осавремењавања наставе на свим нивоима 

образовања претходних година уведени су предмети 

који унапређују дигиталну писменост, као и предмети 

који развијају предузетништво и предузимљивост као 

једну од кључних компетенција. 

Сарадња са послодавцима је важан аспект од ко-

јег зависи квалитет спровођења мера активне поли-

тике запошљавања, јер су послодавци не само ди-

ректни корисници одређених мера, већ су и знача-

јан извор података о потребама тржишта према 

којима се усмеравају активности у запошљавању, 

као и извор података значајних за развој стандарда 

занимања и на њима заснованих тржишно реле-

вантних стандарда квалификација и планова и про-

грама образовања и обучавања. Развијена сарадња 

са послодавцима доприноси успешној реализацији 

свих мера и услуга, од обезбеђивања кандидата за 

слободна радна места код послодаваца, преко мера 
у оквиру којих се послодавцима дају финансијска 

средства за запошљавање теже запошљивих лица, 

па до обука за тржиште рада које се организују на 
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основу информација о траженим занимањима на 

тржишту, а које се добијају од послодаваца. Ово 

подразумева потребу за преусмеравањем капаците-

та Националне службе за запошљавање ка посло-

давцима, у циљу отварања простора за интензивни-

ју комуникацију и обезбеђивање правовременог 

одговора на њихове потребе. 
 

3.2. Улога каријерног саветовања и вођења 
 

У ери дигитализације и убрзаног техничко-тех-

нолошког развоја учеснике на тржишту рада треба 

опремити одговарајућим знањима, вештинама и 

компетенцијама како би могли да одговоре на зах-

теве тржишта рада које се мења, али и оспособити 

да управљају својом каријером током целог живо-

та, с обзиром да се у току радног века, а условљено 

променама на тржишту рада, појединац суочава са 

различитим облицима транзиције, не само у смислу 

промене радног места или послодавца, него и за-

нимања којима се бави. 

Отуда, а узимајући у обзир природу концепта ка-
ријерног вођења и саветовања (у даљем тексту: 

КВиС) као система услуга које младим људима по-
маже при избору одговарајућег образовања у одно-
су на занимање којим у животу желе да се баве, а 
одраслима у управљању каријером, у наредном пе-
риоду потребно је исти даље развијати и учинити 
доступним најширем кругу грађана. За развој КВиС 

од великог је значаја примена Правилника о стан-
дардима услуга каријерног вођења и саветовања, 
који је 2019. године донело Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја и Препоруке за им-
плементацију плана примене стандарда услуга ка-
ријерног вођења и саветовања, које је донео Савет 

за Национални оквир квалификација Републике Ср-
бије. Стандарди КВиС од значаја су за успоставља-
ње јединственог система квалитета у области КВиС 
и стога је потребно олакшати њихову примену од 
стране свих пружалаца услуга КВиС, организова-
њем информативних сесија, обука и др., како за за-

послене у школама који су укључени у тимове за 
КВиС, тако и за запослене у Националној служби 
за запошљавање и агенцијама за запошљавање који 
пружају услуге КВиС и саветовања за запошљава-
ње. Такође, у наредном периоду треба јачати улогу 
и капацитете организација цивилног друштва које 

се баве КВиС да достигну стандарде за квалитетно 
пружање услуга КВиС, а које овом услугом могу да 
обухвате значајан број лица, посебно оних која ни-
су склона да се за подршку обрате институцијама 
система. 

Истовремено, даљи развој Националне стандар-

дне класификације занимања, усвајањем Методо-

логије за развој стандарда занимања, утврђивањем 

стандарда за што већи број занимања, и успоста-

вљањем регистра стандарда занимања, омогућиће 

праћење промена на тржишту рада и добијање ин-

формација која занимања су актуелна, што пред-

ставља важну информацију за вођење процеса ус-

клађивања формалног и неформалног система об-

разовања са потребама тржишта рада. Методологи-

јом за развој стандарда занимања утврдиће се еле-

менти стандарда занимања и њихово значење, 

упутства за њихову израду, као и процеси развоја 

стандарда занимања. Сврха утврђивања стандарда 

занимања јесте у добијању што потпуније и јасније 

информације о пословима који се у оквиру занима-

ња обављају, потребним основним компетенцијама, 

средствима рада која се у оквиру занимања кори-

сте, месту рада где се занимање обавља, уобичаје-

ном радном времену, постојању одређених ризика 

приликом обављања послова занимања и другим 

информацијама које занимање треба да учине пре-

познатљивим за све актере на тржишту рада и омо-

гуће његову једнозначну употребу, а тиме и лакше 

споразумевање и размену информација на тржишту 

рада, у систему образовања и обучавања, те на ни-

воу друштва у целини. Израда стандарда занимања 

омогућиће и креирање тржишно релевантних стан-

дарда квалификација као полазне основе за развој 

квалитетних планова и програма образовања и обу-

чавања, који ће појединцу омогућити стицање ком-

петенција, знања и вештина релевантних за оба-

вљање једног или више занимања. Препознатљи-

вост садржаја занимања уобличеног у стандард 

претпоставка је за посредовање између послодава-

ца који имају слободна радна места и потенцијал-

них кандидата за запошљавање, као и за планирање 

и развој људских ресурса. 
 

3.3. Улагање у образовање одраслих 
 

С обзиром на постојећу неусклађеност вештина 

на тржишту рада, постоји потреба за значајним 

улагањима у образовање одраслих и промовисање 

концепта целоживотног учења. Даље ће се развија-

ти систем обука у неформалном образовању кроз 

развој мреже јавно признатих организатора актив-

ности образовања одраслих (у даљем тексту; 

ЈПОА), унапређењем стандарда и поступка за сти-

цање статуса ЈПОА на такав начин да се омогући 

повећање њиховог броја, а у циљу ширења доступ-

ности верификоване образовне активности образо-

вања одраслих лицима која желе да се укључе у 

неформално образовање. Боља доступност ЈПОА у 

смислу повећања броја различитих програма обука 

које пружају, од великог је значаја и за организаци-

ју обука за тржиште рада за незапослена лица са 
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евиденције Националне службе за запошљавање, 

будући да квалитет обуке, односно знања, вештина 

и компетенција које лице стекне током обуке одно-

сно стицање квалификације кроз неформално обра-

зовање, директно утичу на могућност запошљава-

ња. Такође, биће реализоване и активности на 

успостављању регионалних тренинг центара у 

оквиру средњих стручних школа као вид подршке, 

како формалном дуалном, тако и неформалном 

образовању, кроз обуке, стручно оспособљавање, и 

доквалификације и преквалификације за које се 

укаже потреба на тржишту рада. Ради осигурања 

квалитета рада са одраслима, регионални тренинг 

центри ће бити укључени у систем ЈПОА. 
 

3.4. Признавање претходног учења 
 

У оквиру даљег развоја Националног оквира ква-

лификација Републике Србије, развијаће се систем 

признавања претходног учења (у даљем тексту: 

ППУ), у складу са подзаконским актом који уређује 

стандарде за ППУ и начин спровођења поступка 

ППУ, који ће омогућити да знања и вештине стече-

не изван система образовања буду признате стица-

њем (јавне) исправе и тако препознатљиве на тр-

жишту. Овим ће запошљавање бити олакшано, а 

позиција појединца код послодавца сигурнија и 

просперитетнија. Интензивна сарадња два система, 

образовања и запошљавања, као и релевантних 

институција, пре свега Националне службе за запо-

шљавање и школа, веома је значајна за имплемен-

тацију ППУ. Око једне трећине незапослених лица 

на евиденцији Националне службе за запошљавање 

чине лица без завршеног средњег образовања, од 

којих велики број има дугогодишње радно иску-

ство и која као таква могу представљати кандидате 

за укључивање у поступак ППУ. 

Реализацији ове мере допринеће и Национална 

служба за запошљавање, која кроз услуге професи-

оналне оријентације, саветовања о планирању кари-

јере и саветовања за запошљавање, услуге КВиС 

чини доступним како младима, тако и одраслима. 

Такође, укључивањем незапослених лица у мере 

додатног образовања и обуке, директно се делује на 

усклађивање понуде и потражње на тржишту рада. 
 

3.5. Додатно образовање и обука 
 

Стратегијом индустријске политике предвиђа се 

трансформација из економије чији раст се заснивао 

на инвестицијама у радно интензивне делатности, 

ка економији која свој брзи раст базира на иноваци-

јама, креативности и знању. Подстицањем развоја 

знањем –интензивних делатности које конкуришу 

додатом вредношћу, допринеће се продуктивнијој 

и квалитетнијој запослености, а захтеви дигиталне 

трансформације и аутоматизације намећу потребу 

да се незапослена лица, али и запослени, опреме 

сетом „меких“ и дигиталних вештина које су од 

изузетног значаја за данашње пословање. У наред-

ном периоду наставиће се са реализацијом мера 

додатног образовања и обука које спроводи Нацио-

нална служба за запошљавање у циљу побољшања 

компетенција, знања и вештина незапослених лица, 

где ће се предност дати мерама и активностима 

образовања и обучавања које се реализује у сарад-

њи са ЈПОА. На овај начин треба у одређеној мери, 

у краћем року кроз неформално образовање одра-

слих, одговорити на захтеве инвеститора који све 

теже долазе до нових запослених. Такође, ова 

сарадња би омогућила ресору запошљавања да син-

хронизује употребу средстава за мере активне 

политике запошљавања у складу са усмеравањем 

директних инвестиција, у циљу припреме радне 

снаге према потребама инвеститора, а појединци ће 

добити (јавне) исправе које ће им омогућити мо-

билност на тржишту рада и образовања. 

Узимајући у обзир неповољну образовну струк-

туру незапослених лица на евиденцији Националне 

службе за запошљавање, односно да је трећина без 

завршене средње школе, као и велики број незапо-

слених, углавном младих, без радног искуства, пот-

ребно је континуирано унапређивати мере додатног 

образовања и обука. Ради унапређивања квалифи-

кационе структуре незапослених, у наредном пери-

оду посебну пажњу потребно је посветити пуној 

имплементацији функционалног основног образо-

вања одраслих (у даљем тексту: ФООО), посебно 

узимајући у обзир велику заступљеност незапосле-

них без завршеног основног образовања. Потребно 

је на систематски начин у сарадњи са министар-

ством надлежним за послове образовања и школа-

ма које реализују основно образовање одраслих (по 

моделу ФООО) промовисати ФООО, мотивисати 

незапослена лица за укључивање, а затим омогући-

ти њихово укључивање у обуке за одређено зани-

мање, било кроз реализацију националне или ло-

калне политике запошљавања. 
Ради повећања ефеката које обуке за тржиште 

рада имају на запошљавање, потребно је, са једне 

стране, унапредити процес селекције учесника, а са 

друге спровођење Анкете послодаваца, како би се 

осигурало да Каталог обука за потребе тржишта рада 

верно осликава потребна занимања, односно иденти-

фикује знања и вештине потребне на тржишту рада. 

Поред тога, увођење система ваучера за обуку 

омогућило би бољу доступност обуке незапосле-

ном лицу, које би на обуку могло да се укључи он-

да када му је обука потребна, а не онда када је обу-



 

 

8. strana »SAVREMENA PRAKSA [KOLA« 

ка доступна после спроведене јавне набавке која се 

организује на годишњем нивоу. Предуслов за уво-

ђење система ваучера, као и за даље унапређење 

обуке за тржиште рада, је јачање система ЈПОА, 

што подразумева већи број ЈПОА са већим бројем 

одобрених програма обука које су доступне на 

целој територији Републике Србије. На овај начин, 

поред боље доступности, обезбедио би се и потре-

бан ниво квалитета обуке, што би резултирало 

бољим ефектима на запошљавање. За незапослене 

који не могу да се запосле без одговарајућег радног 

искуства, потребно је омогућити стицање истог 

укључивањем у различите праксе. Поред стручне 

праксе и приправништва који се годинама реализу-

ју као мере активне политике запошљавања, пот-

ребно је уредити и радне праксе (које могу али не 

морају бити у директној вези са претходним фор-

малним образовањем учесника). За оваквим мерама 

постоји велика заинтересованост и потреба, посеб-

но код младих, јер доприносе унапређивању запо-

шљивости и транзицији на тржишту рада кроз сти-

цање радног искуства и развој општих и специфич-

них компетенција које се могу стећи и усавршити 

само у радном окружењу. 
 

3.6. Подршка почетку пословања 
 

У наредном периоду министарство надлежно за 
послове привреде, Фонд за развој Републике Срби-
је и друге институције наставиће са пружањем 
подршке почетку пословања, али и расту и развоју 
већ покренутих послова у оквиру микро, малих и 
средњих предузећа и предузетника. Сегмент у 
којем је потребно успоставити виши ниво сарадње 
између Развојне агенције Србије и Националне 
службе за запошљавање односи се на подршку 
предузетништву. Наиме, Развојна агенција Србије 
спроводи јединствен сет програма подршке микро, 
малим и средњим предузећима и предузетницима, 
који се састоји из мера финансијске и стручно-
едукативне природе, док је са друге стране једна од 
мера активне политике запошљавања коју спроводи 
Национална служба за запошљавање додела суб-
венције за самозапошљавање незапосленом лицу. 
Ова мера подразумева и пружање стручне подршке 
односно обуку за развој предузетништва и менто-
ринг услуге. Важно је да се успостави механизам 
сарадње између ове две институције и лицима која 
планирају или су већ започела сопствени посао уз 
субвенцију Националне службе за запошљавање, 
омогући да користе стручно-едукативне услуге 
Развојне агенције Србије, која је специјализована у 
тој области. Ово би допринело бољој селекцији 
потенцијалних кандидата за отпочињање сопстве-
ног бизниса, али и пружило додатну подршку 

новооснованим привредним субјектима којима би 
континуирани менторинг, посебно у области мар-
кетинга, пореског и финансијског система, као и 
информације о другим изворима финансирања, би-
ли од великог значаја у првим годинама пословања 
које су кључне за опстанак и одржање запослености. 

Потребно је препознати и значај дигиталног рада 

за тржиште рада за младе, имајући у виду да он бр-

зо расте у обиму и величини прихода у последњих 

пет или више година. Као врло хетерогена катего-

рија, телемигрантски послови обухватају широк 

спектар послова, од високо плаћеног формализова-

ног самозапошљавања до спорадичних фриленс 

послова. Ако се телемиграција сведе на платформе, 

гиг послове, она има своја ограничења у погледу 

квалитета и несигурности права из радних односа. 

Вероватно најбољи начин да се Република Срби-

ја задржи на врху светске листе радне снаге за 

телемигранте био би пружање подршке раном 

излагању популације српских редовних студената 

старости од 18 до 24 године глобалним мрежним 

платформама и тржиштима рада. У идеалном сце-

нарију, послови за телемигранте и даље би били 

релативно бројни јер би се раним излагањем могло 

видљиво побољшати претходно приказане стопе 

активности и запослености старосних група 15–19 

година и 20–24 године, а после 25 године они би 

били уједначенијег квалитета и добро плаћени. 
 

3.7. Побољшање положаја младих на 

тржишту рада 
 

Стратегија значајан простор посвећује младима 

на тржишту рада, кроз разне аспекте. 

У циљу уклањања баријера које стоје између 

младих и тржишта рада потребно је осигурати са-

радњу више сектора јер су узроци њиховог заоста-

јања на тржишту рада у ширем кругу политике за-

пошљавања – дуалном карактеру тржишта рада са 

процватом несигурних и прекарних радних места 

која су по правилу обесхрабрујући „улазни“ посло-

ви за младе, у образовном систему, систему соци-

јалних давања који децу и младе константно чини 

деловима становништва са највећом изложеношћу 

сиромаштву, као и систему опорезивања рада (ук-

ључујући и доприносе за обавезно социјално оси-

гурање) који је компаративно међу најмање про-

гресивним у односу на друге европске земље, што 

значајно погађа младе који по правилу зарађују 

мање, и у коме нема одбитака за издржаване члано-

ве породице. Имајући у виду ове и друге системске 

препреке бољим перформансама младих на тржи-

шту рада, као и опредељење Републике Србије за 

даље постепено фискално растерећење рада, фис-
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кално растерећење у наредним годинама потребно 

је усмерити управо на младе. 

Недостатак радног искуства једна је од најче-

шћих препрека за запошљавање младих, тако да је 

младима неопходно омогућити да још током про-

цеса формалног образовања остваре одређени кон-

такт са тржиштем рада, али и подржати улазак мла-

дих на тржиште рада кроз унапређење регулатор-

ног оквира за облике рада које млади најчешће пре-

дузимају, увођење и формализацију радних пракси, 

с једне стране, али и спречавање даљих злоупотре-

ба ангажовања младих кроз уговоре ван радног од-

носа које познаје Закон о раду, противно намени и 

трајању таквих уговора, с друге стране. 

У свим системским интервенцијама које су ус-

мерене ка младима треба узети у обзир родну ди-

мензију, која се код младих манифестује кроз вели-

ки родни јаз између младих мушкараца и младих 

жена, где жене знатно заостају иза својих мушких 

вршњака и у мањој мери осећају укупно побољша-

ње положаја на тржишту рада старосне категорије 

којој припадају. Такође, посебну пажњу је потреб-

но обратити на младе без завршеног средњег обра-

зовања, јер се они налазе у тежој ситуацији у одно-

су на младе са завршеним средњим и високим об-

разовањем, што се види и из структуре евиденције 

незапослених лица Националне службе за запо-

шљавање, где расте учешће управо ове категорије 

младих у односу на укупан број младих, будући да 

их тржиште знатно спорије апсорбује. 

Програм Гаранција за младе који се спроводи 

у државама чланицама ЕУ, пример је интервенције 

у оквиру које се младима који су неактивни и неза-

послени приступа кроз сарадњу различитих сектора 

и социјалних партнера, укључујући и организације 

цивилног друштва, а у циљу дугорочно одрживе 

интеграције на тржиште рада. У циљу унапређења 

положаја младих на тржишту рада у Републици 

Србији, у наредном периоду ће се радити на уво-

ђењу овог програма или неких његових делова. 

Гаранција за младе подразумева да млади до 25 

година старости добијају понуду за посао, наставак 

образовања, праксу или обуку у периоду од четири 

месеца од уласка у статус незапослености или на-

пуштања, односно завршетка формалног образова-

ња. Овај програм захтева стабилан систем за коор-

динацију политика, и то нарочито између институ-

ција задужених за образовање, запошљавање, соци-

јалну заштиту и политика за младе, затим механи-

зам за управљање који треба да усмерава активно-

сти на националном и локалном нивоу, као и опре-

дељење надлежних институција да се спроведу 

неопходне структурне реформе и, коначно, значај-

не људске и финансијске ресурсе. Највећи део те-

рета спровођења Гаранције за младе, у смислу њене 

координације, реализације и праћења, је на мини-

старству надлежном за послове запошљавања и 

Националној служби за запошљавање. Гаранција за 

младе подразумева да се младој особи пружи ква-

литетна понуда у року од четири месеца од уласка 

у статус незапослености, што значи да Национална 

служба за запошљавање треба да располаже до-

вољним средствима за мере активне политике за-

пошљавања како би се омогућило да мере буду дос-

тупне током целе године, односно, довољним бро-

јем квалитетних слободних послова на које се мла-

ди упућују. 

Процена изводљивости увођења Гаранције за 

младе у Републици Србији, сагледавајући постојеће 

административне капацитете, указује да наведене 

институције – министарство надлежно за послове 

запошљавања и Национална служба за запошљава-

ње, нису у могућности да делотворно управљају 

овако сложеним оквиром запошљавања младих. 

Стога је препорука МОР-а да се прво ради на орга-

низационим и административним изазовима који 

утичу на капацитете обе институције, а након тога 

да се интервенција пилотира у највише три филија-

ле Националне службе за запошљавање, али само 

за поједине елементе Гаранције за младе, као што 

су мере досезања и активације младих који су па-

сивни а желе и могу да раде (outreach), а која може 

да се спроводи у сарадњи са организацијама ци-

вилног друштва. Млади који би се на овај начин 

пријавили на евиденцију незапослених лица добили 

би у Националној служби за запошљавање понуду 

за посао или за учешће у мери активне политике 

запошљавања. Такође, било би корисно да се у свр-

ху пилотирања уведе систем за профилисање зас-

нован на подацима, а оквир праћења прилагоди 

тако да мери директно пружање услуга (улаз и из-

лаз из програма) и ситуацију корисника након 6, 12 

и 18 месеци. Овакво пилотирање такође би омогу-

ћило прецизнију процену трошкова увођења ком-

плетне Гаранције за младе. 
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Актуелне информације из праксе 

1. Донето је Аутентично тумачење одредбе  

члана 64. став 1. Закона о високом образовању 
 

У „Службеном гласнику РС“ број 11/2021 обја-

вљено је Аутентично тумачење одредбе члана 64. 

став 1. Закона о високом образовању („Службени гла-

сник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 

67/2019 и 6/2020 – др. закони), које је донела 

Народна скупштина, а које преносимо у наставку. 

„Одредба члана 64. став 1. Закона о високом 

образовању гласи: 
„Орган пословођења универзитета је ректор, 

факултета – декан, академије струковних студија 

– председник, високе школе и високе школе стру-
ковних студија – директор. Орган пословођења се 

бира тајним гласањем из реда наставника високо-
школске установе који су у радном односу са пуним 

радним временом, а изабрани су на неодређено 

време. Орган пословођења бира се на три године са 
могућношћу једног узастопног избора.“. 

Ову одредбу треба разумети тако да се орган 
пословођења одговарајуће високошколске установе 
– ректор, декан, председник, односно директор не 

може бирати из реда наставника којима је престао 
радни однос на крају школске године у којој су 
навршили 65 година живота (члан 93. став 1. Зако-
на о високом образовању), а затим им је продужен 
радни однос уговором са високошколском устано-
вом на одређено време до две године, уз могућност 
додатних продужења, а најдуже до краја школске 
године у којој навршавају 70 година живота (члан 
93. став 2. Закона о високом образовању).“. 

Разлог за ово тумачење проистиче из потребе 

да се приликом озбора органа пословођења одгова-

рајуће високошколске установе има у виду начин 

на који је одредбама члана 93. Закона о високом 

образовању утврђен статус наставника којима је 

престао радни однос на крају школске године у 

којој су навршили 65 година живота (члан 93. став 

1. Закона о високом образовању), а затим им је 

продужен радни однос уговором са високошкол-

ском установом на одређено време до две године, 

уз могућност додатних продужења, а најдуже до 

краја школске године у којој навршавају 70 година 

живота (члан 93. став 2. Закона о високом образо-

вању), односно да они нису наставници изабрани 

на неодређено време. 
Из наведеног следи да наставници којима је пре-

стао радни однос на крају школске године у којој 

су навршили 65 година живота, а затим им је про-

дужен радни однос уговором са високошколском 

установом на одређено време до две године, уз 

могућност додатних продужења, а најдуже до краја 

школске године у којој навршавају 70 година жи-

вота, не могу бити бирани у орган пословођења 

одговарајуће високошколске установе: универзите-

та – ректор; факултета – декан; академије струков-

них студија – председник и високе школе струков-

них студија – директор. 
 

2. У средње школе у Србији није уведен  

нови предмет__________________________ 
 

У средње школе у Републици Србији не уводи се 
нови предмет „Основе система одбране Републике 
Србије“, већ ученици трећег и четвртог разреда 
средње школе још од школске 2018/2019. године 
имају могућност да се о улози и задацима Војске 
Србије и сродним темама упознају кроз укупно 
четири часа одељењског старешине током школске 
године. 

Реч је о програму који је уведен у другом полу-

годишту школске 2018/2019. године на инцијативу 

Министарства одбране. Предвиђено је да се овој 

теми посвете два часа у првом и два часа у другом 

полугодишту. 

С обзиром на чињеницу да је због пандемије 

Ковид-19 наставни процес организован по другачи-

јем моделу, часови посвећени овој теми биће орга-

низовани на даљину. Како је предвиђено, ученицима 

ће предавања држати одељењске старешине, уз стру-

чну помоћ представника Министарства одбране и 

резервних војних старешина. Планирано је да се на 

часовима одељењског старешине обради 11 тема. 
 

3. Саопштење Канцеларије за информационе  

технологије и електронску управу о почетку 
електронског уписа деце у вртиће и  

предшколске установе__________________ 
 

Услуга електронске пријаве деце у вртиће и 

предшколске установе – еВртић тренутно је дос-

тупна у преко 20 предшколске установе у Србији. 

Услуга је доступна на Порталу еУправа свим реги-

строваним корисницима Портала и приликом ко-

ришћења ове електронске услуге аутоматски се 

прибављају неопходни подаци из матичне књиге 

рођених, Централног регистра обавезног социјал-

ног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да 
родитељи не морају да достављају ниједан доку-

мент приликом уписа детета, нити да одлазе на би-

ло који шалтер. 
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Услуга еВртић намењена је родитељима који су 

држављани Републике Србије, а поједине пред-

школске установе пружају ову услугу и у случају 

да је један од родитеља страни држављанин. 

За децу самохраних родитеља, децу жртава на-

сиља у породици, децу са сметњама у психофизич-

ком развоју или децу из породица које користе не-

ки облик социјалне заштите, предшколска установа 

је у могућности да прихвати пријаву електронским 

путем, али је потребно је да родитељи лично пред-

школској установи поднесу релевантну документа-

цију којом доказују наведени статус. Препорука 

Канцеларије за ИТ и еУправу свим предшколским 

установама, у складу са тренутном епидемиоло-

шком ситуацијом, јесте да се родитељима омогући 

да електронским путем доставе ову документацију. 
 

4. Саопштење Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја поводом 

почетка јавне расправе о Предлогу  

стратегије развоја образовања и  

васпитања до 2030. године______________ 
 

Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Владе Републике Србије саопштило је да је 

19. фебруара 2021. године почела јавна расправа о 

Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања 

до 2030. године, као и о пратећем акционом плану. 

Поменута стратегија представља основу за сис-

темско унапређивање образовања и васпитања. 

Акциони план обухвата период од 2021. до 2023. 

године и операционализује опште и посебне циљеве 

постављене стратегијом, дефинише приоритете у пог-

леду времена остваривања конкретних мера и актив-

ности, прецизира неопходна финансијска средстава за 

њихово спровођење и поставља показатеље на нивоу 

ефеката, исхода и резултата. 

Осим повећања обухвата на свим нивоима обра-

зовања, у фокусу нове стратегије биће развој кључ-

них компетенција ученика и наставника, оснажи-

вање и развој људских ресурса у области образова-

ња и осавремењивање процеса наставе и учења. 

Предлогом стратегије предвиђено је, између ос-

талог, повећање обухвата деце предшколским вас-

питањем и образовањем, предшколским припрем-

ним програмом, основним и средњим образовањем 

и васпитањем, као и повећање стопе учешћа одра-

слих у образовању и обукама. 

Неки од стратешких циљева су и повећање пос-

тигнућа ученика на завршном испиту, смањење 

осипања ученика из основног и средњег образова-

ња и васпитања. 

Када је реч о високом образовању, неопходно је 

развити и ојачати системе за праћење и евалуацију 

високог образовања. Предвиђено је осавремењива-

ње целокупног система високог образовања и висо-

кошколских установа. Овај ниво образовања, поред 

основних функција, као што су образовање и 

истраживања, требало би да обухвати и нове функ-

ције, попут трансфера технологија и иновација. 

Предлог стратегије припремило је Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја у координа-

цији са члановима проширеног састава радне групе, 

коју су чинили представници најрелевантнијих ин-

ституција образовно-васпитног система, који су 

имали могућност да предлозима и коментарима 

унапреде овај документ. 
 

5. Финансирање набавке уџбеника  

средствима буџета Републике Србије  

за школску 2021/2022. годину____________ 
 

На основу члана 10. став 1. Закона о уџбеницима 

(„Службени гласник РС“, број 27/2018), Влада је 

донела Одлуку о финансирању набавке уџбеника 

средствима буџета Републике Србије за школску 

2021/2022. годину (у даљем тексту: Одлука). 

Према Одлуци, утврђује се ниво и врста образо-

вања, разред и предмет за који ће се финансирати 

набавка уџбеника и уџбеничких комплета (у даљем 

тексту: уџбеник) за школску 2021/2022. годину за 

ученике основних школа, и то за: 

– ученике из социјално/материјално угрожених 

породица (примаоце новчане социјалне помоћи), 

– ученике са сметњама у развоју и инвалидите-

том који основношколско образовање и васпитање 

стичу по индивидуалном образовном плану, 

– ученике који образовно-васпитни рад не оства-

рују по индивидуалном образовном плану, али има-

ју потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Браје-

во писмо, електронски формат), и 

– ученике основних школа који су у породици 

треће или свако наредно рођено дете. 

За све ове ученике, у систему образовања и вас-

питања обезбеђују се уџбеници, и то: 

(1) у првом циклусу основног образовања и вас-

питања, за предмете математика, српски језик/ма-

терњи језик, свет око нас, природа и друштво и 

страни језик као обавезни предмет; 

(2) у другом циклусу основног образовања и 

васпитања, за предмете математика, српски језик и 

књижевност/матерњи језик, први страни језик, гео-

графија, историја, хемија, физика и биологија. 

Предмет набавке су уџбеници које ће школе ко-
ристити у настави у школској 2021/2022. години. 

Право на доделу ових уџбеника остварују уче-

ници из породица корисника новчане социјалне по-
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моћи, ученици који основношколско образовање и 

васпитање стичу по индивидуалном образовном 

плану, ученици са сметњама у развоју и инвалиди-

тетом који образовно-васпитни рад остварују по 

индивидуалном образовном плану и други ученици 

којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан 

фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и 

ученици основних школа који су у породици треће 

или свако наредно рођено дете у систему образо-

вања и васпитања, који се у својим школама прија-

ве за доделу бесплатних уџбеника. 
 

6. Министарство просвете препоручило  

додатни испитни рок за студенте_________ 
 

Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Владе Републике Србије упутило је препо-

руку Конференцији универзитета Србије да висо-

кошколске установе, у складу са Законом о висо-

ком образовању и својим општим актима, студен-

тима омогуће додатни испитни рок у школској 

2020/21. години. 

Овај додатни рок не би требало да се разликује 

од осталих испитних рокова, пре свега узимајући у 

обзир његово трајање, цену пријаве испита и број 

испита који се могу пријавити. 

Препорука је донета имајући у виду пандемију 

Ковид-19, а на захтев Студентске конференције 

академија и високих школа Србије. Допис је про-

слеђен и Студентској конференцији универзитета 

Србије. 
 

7. Елементи за утврђивање годишњег 

 пореза на доходак грађана за 2020. годину 
 

Према члану 87. Закона о порезу на доходак гра-

ђана, годишњи порез на доходак грађана плаћају 

физичка лица која су у календарској години оства-

рила доходак већи од троструког износа просечне 

годишње зараде по запосленом исплаћене у Репу-

блици у години за коју се утврђује порез, према 

подацима републичког органа надлежног за посло-

ве статистике, и то: 

– резиденти за доходак остварен на територији 

Републике и у другој држави; 

– нерезиденти за доходак остварен на територији 

Републике. 

Неопорезиви износ дохотка за 2020. годину 

износи 2.987.424 динара и одговара висини тро-

струког износа просечне годишње зараде по запо-

сленом исплаћене у Републици Србији у 2020. 

години (995.808 x 3). 

Обвезник годишњег пореза на доходак грађана, у 

складу са чланом 88. Закона о порезу на доходак 

грађана, има право на личне одбитке, који износе: 

– за пореског обвезника – 40% од просечне го-

дишње зараде по запосленом, што износи 398.323 

динара; 

– за издржаваног члана породице – 15% од про-

сечне годишње зараде по запосленом, по члану, 

што износи 149.371 динара. 

С обзиром на то да је пореска стопа прогресивна, 

за примену конкретне пореске стопе битан елемент 

је износ опорезивог дохотка. Наиме, уколико је 

порески обвезник остварио опорезиви доходак у 

износу који: 

– није виши од 5.974.848 динара – примењује се 

пореска стопа од 10%; 

– јесте виши од 5.974.848 динара – примењује се 

пореска стопа од 10% на износ који није виши од 

5.974.848 динара, а пореска стопа од 15% на износ 

преко 5.974.848 динара. 

Подсећамо да се пореска пријава за годишњи 

порез на доходак грађана за 2020. годину подноси 

најкасније до 17. маја 2021. године, на прописаном 

Обрасцу ППДГ-2Р. Ова пријава може да се поднесе 

у електронском облику (преко електронских серви-

са Пореске управе), или у писаном облику (непо-

средно или путем поште). 

 

8. Пробни завршни испит 26. и 27. марта,  

почело штампање тестова______________ 
 

Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја саопштило је да је почело штампање тесто-

ва за пробни завршни испит који ће бити одржан 

26. и 27. марта. 

Завршни испит, који је веома значајан за наста-

вак школовања малих матураната, биће одржан 23, 

24. и 25. јуна. Ученици ће првог дана полагати тест 

из српског, односно матерњег језика, другог дана 

тест из математике, док ће последњег дана решава-

ти питања из комбинованог теста. 

Ове године ће у Србији бити осам скенинг-

центара, па ће се на тај начин убрзати процес пре-

гледања тестова. Тестови за полагање завршног 

испита ће из Завода за вредновање квалитета обра-

зовања и васпитања, у сарадњи са Поштом Србије, 

бити дистрибуирани школским управама уз аси-

стенцију полиције. 
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Лиценца за обављање послова васпитача, 

психолога и педагога у дому ученика 
 

 

Према одредбама члана 61. Закона: 

1) Задатак васпитача јесте да својим стручним 

знањем и радом осигура остваривање програма вас-

питног рада, уважавајући потребе ученика. У ус-

танови се обезбеђује васпитни рад у току дана, но-

ћно дежурство или доступност васпитача, односно 

приправност васпитача; 

2) Задатак психолога, односно педагога јесте да 

својим стручним знањем, саветодавним и другим 

облицима рада унапређује васпитни рад у установи, 

пружа стручну помоћ ученицима и подршку вас-

питачима и да сарађује са родитељима, односно 

старатељима ученика по питањима која су од зна-

чаја за образовање и васпитање ученика. 
 

Услови за рад васпитача, психолога и педагога 
 

У радни однос за рад васпитача, психолога и 

педагога може да буде примљено лице под усло-

вима прописаним законом, и ако: 

1) има одговарајуће образовање, а конкретно мо-

ра да има: 

– одговарајуће високо образовање стечено на 

студијама другог степена, или 

– високо образовање стечено на основним сту-

дијама на факултету у трајању од најмање четири 

године, 

а које је у погледу права која из њега произлазе 

изједначено са академским називом мастер; 

2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са ученицима, односно студентима; 

3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање шест месеци и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-

торно понашање; 

4) има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца). 

Када се васпитни рад остварује на језику наци-

оналне мањине, осим наведених услова васпитач 

мора да има и доказ о знању језика на коме се ос-

тварује васпитни рад. 

Изузетно, без лиценце послове васпитача, пси-

холога и педагога може да обавља: 

1) приправник; 

2) лице са радним искуством стеченим ван уста-

нове, под условима и на начин који је утврђен за 

приправнике; 

3) лице које је засновало радни однос на одре-

ђено време ради замене одсутног запосленог. 

Лице из претходно наведених тач. 1) и 2) може 

да обавља послове васпитача, психолога и педагога 

без лиценце, најдуже две године од дана заснивања 

радног односа у установи. 
 

Васпитач, психолог и педагог – приправник  

и услови за полагање испита за лиценцу__ 
 

Приправник је у смислу Закона лице које први 
пут у том својству заснива радни однос у установи, 
на одређено или неодређено време, и оспособљава 
се за самосталан васпитни, односно стручни рад 
васпитача, психолога или педагога, савладавањем 
програма за увођење у посао и полагањем испита за 
лиценцу. 

Приправнички стаж траје најдуже две године од 
дана заснивања радног односа. 

За време трајања приправничког стажа, ради сав-
ладавања програма за увођење у посао васпитача, 
психолога, односно педагога, установа приправни-
ку одређује ментора. 

Приправник који савлада програм увођења у 

посао васпитача, психолога, односно педагога 

Сагласно Закону о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/2010, 

55/2013, 27/2018 – други закон и 10/2019, у даљем тексту: Закон), запослени у установи ученичког 

и студентског стандарда (у даљем тексту: установа) су васпитачи и стручни сарадници. Кон-

кретно, према члану 60. Закона:  

1) Васпитни рад са ученицима у дому ученика, односно ученичком центру – остварује васпитач; 

2) Стручне послове у дому ученика, односно ученичком центру обављају: 

– стручни сарадник – психолог (у даљем тексту: психолог), и 

– стручни сарадник – педагог (у даљем тексту: педагог) . 

У оквиру недељног пуног радног времена васпитач, психолог и педагог имају норму од најмање 

30 сати непосредног рада са ученицима. 
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има право на полагање испита за лиценцу, после 

навршених годину дана рада. 

Приправнику у радном односу на неодређено 

време – који у року од две године од дана зас-

нивања радног односа не положи испит за лиценцу 

– радни однос престаје. Приправнику у радном од-

носу на одређено време својство приправника пре-

стаје након положеног испита за лиценцу, а радни 

однос – истеком времена на које је примљен у 

радни однос. 
 

Организација и спровођење испита 

За лиценцу за васпитаче, психологе  

и педагоге у дому ученика_______________ 
 

Сагласно члану 64. став 6. Закона, програм ис-

пита за лиценцу за васпитаче, психологе и педагоге 

прописује надлежни министар. 

На основу овог законског овлашћења, министар 

просвете, науке и технолошког развоја донео је 

Правилник о дозволи за рад васпитача, пси-
холога и педагога у дому ученика ("Службени 

гласник РС" број 37/2016, у даљем тексту: Пра-

вилник). Правилником се уређује: 

– програм увођења у посао васпитача, стручног 

сарадника – психолога и стручног сарадника – пе-

дагога у дому ученика, 

– програм испита за стицање дозволе за рад – ли-

ценце, 

– начин полагања испита, 

– језик на коме се полаже испит, 

– трошкови полагања испита за лиценцу, и 

– састав и начин рада комисије пред којим се по-

лаже испит за лиценцу. 
 

а) Обавеза увођења у посао 
 

Увођење у посао васпитача, психолога и педа-

гога – приправника у дому ученика има за циљ да 

га оспособи за самосталан васпитни и стручни рад 

и за полагање испита за лиценцу. Програмом уво-

ђења у посао приправник стиче неопходна знања, 

вештине и вредносне ставове (у даљем тексту: ком-

петенције) потребне за остваривање васпитног и 

стручног рада у дому ученика. Програм увођења у 

посао приправника (у даљем тексту: програм), који 

садржи и део који се односи на оспособљеност за 

рад са ученицима са сметњама у развоју, одштам-

пан је уз овај правилник и чини његов саставни део 

(ПРИЛОГ 1). 

Обавезу увођења у посао и полагање испита за 

лиценцу има приправник и васпитач, психолог и 

педагог који: 

– испуњава услове за васпитача, психолога и пе-

дагога у дому ученика, а 

– није савладао програм увођења у посао и нема 

лиценцу (у даљем тексту: приправник). 

Васпитач, психолог и педагог са оствареним рад-

ним стажом ван дома ученика нема својство при-

правника, али се уводи у посао и полаже испит за 

лиценцу као и приправник. 

Приправник се уводи у посао савладавањем про-

грама у дому ученика у коме је запослен или у дру-

гом дому ученика, ако се тако обезбеђује успеш-

није припремање за васпитни, односно стручни рад. 
 

б) Ментор приправника 
 

Сагласно чл. 5. и 6. Правилника, за рад са при-
правником одређује се ментор, за кога може бити 
одређен истакнути васпитач или психолог, односно 
педагог који има: 

– исти степен образовања као и приправник, 
– лиценцу, или 
– најмање пет година радног искуства у области 

васпитног, односно стручног рада у дому ученика. 

Ментора одређује директор дома решењем, по-

чев од дана пријема у радни однос приправника, а 

по претходно прибављеном мишљењу педагошког 

већа дома ученика. 

Директор може да одреди за ментора васпитача и 

психолога, односно педагога из другог дома 

ученика, односно средње школе са домом ученика 

ако у дому ученика нема одговарајућег лица. 

Ментор приправника у посао уводи: 
1) пружањем помоћи у припремању и извођењу 

васпитног, односно стручног рада; 
2) присуствовањем васпитном, односно стручном 

раду најмање 12 сати у току приправничког стажа; 
3) анализирањем васпитног, односно стручног рада 

у циљу праћења напредовања приправника; 
4) пружањем помоћи у припреми за проверу сав-

ладаности програма. 

Приправник у дому ученика присуствује васпит-
ном, односно стручном раду ментора, а по препо-
руци ментора и раду других васпитача, психолога, 
односно педагога, у трајању од најмање 12 сати у 
току приправничког стажа. 

Ментор подноси извештај директору о оспосо-
бљености приправника за самостално извођење 
васпитног, односно стручног рада, најкасније у ро-
ку од 15 дана након навршених годину дана уво-
ђења у посао приправника. 

 

в) Евидентирање рада ментора  

са приправником 

У дому ученика се води: 

– евиденција у складу са законом, 

– педагошка документација, и 

– документација о увођењу у посао приправника. 
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Педагошка документација обухвата заједнички 

план увођења у посао (приправника и ментора), 

план рада (годишњи и месечни) и писане припреме 

за активности васпитача, односно план рада стру-

чног сарадника и друге материјале којима се до-

кументује рад ментора и приправника. 

Ментор води документацију о: 
1) остваривању плана увођења у посао; 

2) темама и времену посећених активности; 

3) запажањима о раду приправника у савлада-

вању програма и његовом напредовању; 

4) препорукама за унапређивање свих облика вас-

питног рада и рада са родитељима/старатељима; 

5) оцени поступања приправника по датим пре-

порукама. 

Приправник, осим педагошке документације, 

води и документацију о: 
1) остваривању плана увођења у посао, 

2) темама и времену посећених активности, 

3) запажањима о свом раду са ученицима, 

4) препорукама ментора и сопственим идејама за 

унапређивање свих облика васпитног рада и рада са 

родитељима/старатељима, и 

5) оствареним облицима стручног усавршавања. 

Приправник коме престане радни однос у дому 

ученика пре истека приправничког стажа преноси у 

други дом односно установу документацију и миш-

љење ментора о остваривању плана увођења у по-

сао до престанка радног односа. 

Са своје стране, дом ученика води евиденцију о 

запосленим приправницима, ствара услове за ус-

пешно савладавање програма увођења у посао и ос-

пособљавање за самосталан васпитни, односно 

стручни рад. 
 

г) Провера савладаности програма 
 

Правилник посебну пажњу поклања проверама 

савлађивања програма приправника јер је то услов 

за успешну припрему за стицање лиценце. 

Провера савладаности програма остварује се 

најраније након годину дана рада у дому ученика, а 

најкасније у року од 15 дана од дана подношења из-

вештаја ментора, и то: приказом и одбраном ак-

тивности васпитача, односно психолога и педагога у 

дому ученика (у даљем тексту: одговарајући облик 

васпитног, односно стручног рада). 

Провера савладаности програма увођења у посао 

врши се на српском језику, односно језику на коме се 

остварује васпитни, односно стручни рад, а приправ-

ник у сарадњи са ментором бира тему и начин ре-

ализације васпитног, односно стручног рада. 

Проверу савладаности програма врши комисија 

у седишту дома ученика у коме је приправник 

запослен, коју образује директор решењем, у сас-

таву од најмање три члана, и наиме: 

1) за васпитача у дому ученика – директор као 

председник и два члана педагошког већа дома 

ученика, и то: васпитач и педагог или психолог, од-

носно одговарајући стручни сарадник из другог 

дома; 

2) за психолога, односно педагога – директор као 

председник и два члана, и то: психолог или педагог, 

односно одговарајући стручни сарадник из другог 

дома и члан педагошког већа дома. 

Ментор не може да буде члан комисије, али има 

обавезу да присуствује провери савладаности прог-

рама. 

Проверу савладаности програма врши комисија 

у пуном саставу. 

Пред комисијом приправник изводи одговарају-

ћи облик васпитног рада, односно припрема и бра-

ни одговарајући писани стручни рад – есеј. 

Оцену о савладаности програма даје комисија 

у писменој форми у виду извештаја, при чему 

комисија узима у обзир: 

– извештај ментора, 

– евиденцију приправника о његовом раду, 

– оцену комисије о припреми, извођењу и од-

брани одговарајућег облика васпитног, односно 

стручног рада. 

Извештај комисије садржи: 
– основне податке о приправнику, 

– тему одговарајућег облика васпитног, односно 

стручног рада, и 

– оцену остварености програма – „ у потпуности 

савладао програм“ или „делимично савладао про-

грам“.   
Када комисија оцени да је приправник дели-

мично савладао програм, даје ментору и приправ-

нику препоруку за даљи рад, са роком за поновну 

проверу савладаности програма, док приправник 

који у потпуности савлада програм стиче право на 

полагање испита за лиценцу. 
Приправник који је у потпуности савладао про-

грам увођења у посао, а коме престане радни однос 
у дому пре пријављивања за полагање испита за 
лиценцу, преноси у други дом, односно установу 
документацију, мишљење ментора и извештај ко-
мисије установе о савладаном програму. 

 

д) Програм за стицање лиценце 
 

Провера савладаности програма за стицање ли-

ценце врши се на испиту (у даљем тексту: испит за 

лиценцу). Програм за стицање лиценце (у даљем 

тексту: програм за лиценцу) одштампан је уз Пра-

вилник и чини његов саставни део (ПРИЛОГ 2). 
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Сагласно члану 12. Правилника, испитом за 

лиценцу проверава се оспособљеност приправника 

за обављање послова васпитача, педагога и пси-

холога као стручних сарадника у дому ученика. 

Испит за лиценцу остварује се у дому ученика, 

односно школи са домом коју одреди министар 

надлежан за послове образовања (у даљем тексту: 

министар), а испит се полаже пред комисијом и 

састоји се из два дела – писменог и усменог. 

Писмени део испита остварује се израдом 

есеја. 

Усмени део испита састоји се из: 

1) одбране есеја; 

2) провере оспособљености приправника да ре-

шава конкретне педагошке ситуације; 

3) познавања прописа из области ученичког стан-

дарда, односно образовања и васпитања од значаја 

за делатност дома ученика и ученике који су смеш-

тени у дому ученика (у даљем тексту: познавање 

прописа из области ученичког стандарда, односно 

образовања и васпитања). 

Испит за лиценцу полаже се на српском језику. 

На испиту за лиценцу врши се и претходна ус-

мена провера знања приправника који у току ос-

новних студија није положио педагогију и психо-

логију, на српском језику, а у складу са програмом 

који је одштампан уз Правилник и чини његов сас-

тавни део (ПРИЛОГ 3). 

Провера компетенција за самостално извођење 

васпитног и стручног рада и оспособљености при-

правника за решавање конкретних ситуација из 

педагошке праксе, остварује се: 

1) разговором кандидата са комисијом о есеју, 

2) разговором кандидата и комисије о одређеној 

ситуацији из педагошке праксе. 

Листу ситуација из педагошке праксе припрема 
комисија коју формира министар и коју чине пред-
ставници министарства надлежног за послове об-
разовања (у даљем тексту: Министарство), Завода 
за унапређивање образовања и васпитања и Завода 
за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

Познавање прописа из области ученичког стан-
дарда, односно образовања и васпитања проверава 
се усмено, у складу са темама које су одштампане 
уз Правилник и чине његов саставни део (ПРИ-
ЛОГ 4). 

Испит за лиценцу полаже се у дому ученика, 
пред комисијом коју образује министар. Коми-
сију чине: председник и три члана из реда струч-
њака за одговарајуће области из којих се полаже 
испит за лиценцу, и то: 

1) председник – представник одговарајуће висо-

кошколске установе, односно одговарајући струч-

њак за васпитни рад у дому ученика, односно шко-

ли са домом ученика кога решењем одреди ми-

нистар; 

2) члан – просветни саветник Министарства или 

саветник – координатор завода или саветник – 

спољни сарадник, односно други одговарајући 

стручњак кога одреди министар, са најмање пет 

година радног искуства у струци у дому ученика, 

односно школи са домом ученика; 

3) члан – просветни саветник Министарства или 

саветник – координатор завода или саветник – 

спољни сарадник, односно други одговарајући 

стручњак кога одреди министар, са најмање пет 

година радног искуства у дому ученика, односно 

школи са домом ученика на пословима стручног 

сарадника; 

4) члан – дипломирани правник – мастер, мастер 

правник или дипломирани правник који је стекао 

високо образовање на основним студијама у тра-

јању од најмање четири године, запослен у Ми-

нистарству, са најмање три године радног искуства 

на изради или примени прописа из области уче-

ничког стандарда, односно образовања и васпитања 

или запослени у Министарству који обавља пос-

лове инспектора у Министарству, односно прос-

ветног инспектора, са најмање једном годином рад-

ног искуства на тим пословима. Чланове испитне 

комисије одређује министар, и то: 
– председника – са листе које предложе висо-

кошколске установе или са листе стручњака за вас-

питни рад у дому ученика, односно школи са 

домом ученика; 

– чланове – са листе запослених просветних са-

ветника, саветника – координатора завода, савет-

ника – спољних сарадника, правника, инспектора у 

Министарству, просветних инспектора и стручњака 

за рад у дому ученика, односно школи са домом 

ученика. 

Административно-техничке послове за комисију 

обавља секретар комисије, кога са листе запосле-

них у Министарству решењем одређује министар. 

Чланови комисије не могу бити државни служ-

беници на положају, односно функционери. 
 

ђ) Полагање испита за лиценцу  

за васпитаче, психологе и педагоге у дому  

ученика 
 

Дом ученика подноси захтев Министарству за 

одобравање полагања испита за лиценцу после сав-

ладаног програма увођења у посао, уз сагласност 

приправника. Уз захтев дом ученика подноси: 

1) оверену копију дипломе о стеченом образовању; 

2) копију уговора о раду; 
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3) извештај комисије установе о савладаном про-

граму увођења у посао; 

4) доказ о уплати трошкова полагања испита за 

лиценцу; 

5) оверену копију индекса или уверење високо-

школске установе о положеним испитима из педа-

гогије и психологије, или потврду односно уверење 

високошколске установе да кандидат има обра-

зовање из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина, сходно образовању које мора да има 

васпитач и стручни сарадник – психолог односно 

педагог у средњој школи са домом ученика. 

Ако приправник испуњава услове за полагање 

испита за лиценцу, Министарство дому ученика 

доставља обавештење о времену и месту полагања 

испита за лиценцу, најкасније 15 дана пре дана 

одређеног за полагање испита. 

Полагање испита за лиценцу обавља се, по 
правилу, у току једног дана. Кандидат полаже ис-

пит за лиценцу по редоследу – писмени па онда ус-

мени део. 

Дом ученика у коме се полаже испит за лиценцу 

врши избор одређеног броја тема есеја које дос-

тавља Министарству, у складу са Основама вас-

питног програма. Обавештење о теми есеја за 

кандидата Министарство доставља кандидату пре-

ко установе у којој је запослен, по правилу три дана 

пре термина заказаног за полагање испита. Кан-

дидат са писаним есејом приступа полагању испита, 

односно испит почиње приказом есеја. 

Есеј може да износи до шест страна куцаног 

текста и треба да садржи теоријски увод са 

позивањем на литературу и припрему за активност, 

односно приказ случаја (до шест куцаних страна, 

проред 1,5 фонт Times New Roman 12). 

Усмени део испита траје до 90 минута и састоји 

се из разговора кандидата са комисијом о: 

1) есеју; 

2) решавању конкретне педагошке ситуације са 

јединствене листе ситуација из педагошке праксе 

коју је припремила комисија коју формира ми-

нистар и коју чине представници Министарства, 

Завода за унапређивање образовања и васпитања и 

Завода за вредновање квалитета образовања и вас-

питања; 

3) познавању прописа из области ученичког стан-

дарда, односно образовања и васпитања. 

Ако је приправник спречен да приступи по-

лагању испита за лиценцу, обавезан је да дому уче-

ника достави одговарајући доказ. Дом ученика о 

томе обавештава Министарство и доставља доказе 

најкасније 24 часа пре почетка испита. По том 

основу испит за лиценцу може да се одложи, а 

приправник се преко установе обавештава о новом 

термину за полагање испита. 

Приправнику који стиче право да у време рас-

пуста полаже испит или део испита, рок за пола-

гање помера се за период трајања распуста. 

Успех на испиту оцењује се са: „положио“ или „није 

положио“, при чему чланови комисије оцењују по-

јединачно сваки део испита. Кандидат добија 

оцену:    

1) „положио“ – уколико је показао да је савладао 

све делове испита и стиче право на издавање ли-

ценце; 

2) „није положио“ – ако није савладао поједини 

или све делове испита. 

Ако кандидат не положи део испита, упућује се 

на поновно полагање тог дела након истека 

најмање 30 дана, два дела испита – након истека 

најмање 60 дана, а испита у целини, након најмање 

90 дана од дана претходног полагања испита. 

Приправник који приликом поновног полагања 

испита у целини не положи испит, губи право да по 

поднетом захтеву полаже испит за лиценцу. Овај 

приправник након тога нема својство приправника 

али се уводи у посао и полаже испит за лиценцу 

као и приправник. 

Висину трошкова полагања испита за лиценцу 

утврђује министар, при чему трошкове првог по-

лагања испита за лиценцу сноси дом ученика у 

коме је кандидат запослен. 

О току испита за лиценцу води се записник 

који потписују председник и сви чланови комисије. 

Записник садржи: састав комисије, име и презиме 

кандидата, број и датум обавештења за полагање 

испита, место и датум полагања испита, оцене за 

сваки део испита и испит у целини, податке о 

одлагању испита или његовог дела и друге податке 

од значаја за полагање испита. Саставни део за-

писника је и писани рад кандидата. 

Министарство издаје лиценцу приправнику 

који је положио испит за лиценцу, у року од 60 

дана од дана положеног испита. Положен испит за 

лиценцу признаје се за рад у предшколској ус-

танови, школи и школи са домом ученика. 

Лиценца је јавна исправа а Министарство води 

регистар васпитача, психолога и педагога којима је 

издата лиценца. У регистар се уносе и подаци о 

суспензији и одузимању лиценце. Регистар је јаван. 
 

Суспензија лиценце васпитачу и стручном 

 сараднику____________________________ 
 

Сагласно члану 67. Закона, у току важења, ли-

ценца може да буде суспендована. 
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Лиценца се суспендује васпитачу и стручном 

сараднику: 

1) који према извештају просветног саветника не 

остварује образовно-васпитни рад на начин и по 

поступку којим се омогућава постизање исхода 

који су прописани у основама васпитног програма; 

2) који се према извештају просветног саветника 

није стручно усавршавао, а просветни саветник у 

свом извештају утврди да разлози за то нису 

оправдани. 

Установа има обавезу да Министарству достави 

податке о разлозима за суспензију лиценце васпи-

тача и стручног сарадника одмах, а најкасније у 

року од три дана од пријема извештаја просветног 

саветника. 

Васпитач и стручни сарадник има право да из-

јави примедбу министру на извештај просветног са-

ветника у року од осам дана од дана пријема из-

вештаја, а министар решењем одлучује о сус-

пензији лиценце у року од осам дана од истека рока 

за подношење примедбе. Решење министра о сус-

пензији лиценце коначно је у управном поступку. 

Суспензија лиценце траје најдуже шест месеци. 

При томе: 
1) Васпитачу и стручном сараднику коме је сус-

пендована лиценца јер, према извештају просвет-
ног саветника не остварује образовно-васпитни рад 
на начин и по поступку којим се омогућава пос-
тизање исхода који су прописани у основама вас-
питног програма – укида се суспензија уколико нај-
касније у року од шест месеци од достављања ре-
шења министра поново положи испит за лиценцу, а 
ако га не положи, престаје му радни однос. Док 
траје суспензија лиценце васпитач присуствује ак-
тивностима других васпитача које му одређује ди-
ректор, а стручни сарадник раду стручног сарад-
ника у другој установи коју одреди директор; 

2) Васпитачу и стручном сараднику коме је сус-
пендована лиценца јер се, према извештају прос-
ветног саветника, није стручно усавршавао, а прос-
ветни саветник у свом извештају утврди да разлози 
за то нису оправдани – укида се суспензија ако у 
року од шест месеци од суспензије достави доказе 
о одговарајућем стручном усавршавању. 

Васпитач и стручни сарадник за време трајања 

суспензије лиценце остварује право на накнаду 

плате у висини од 65% плате коју је примио за ме-

сец који претходи месецу у коме му је суспен-

дована лиценца. 
 

Одузимање лиценце васпитачу  

и стручном сараднику__________________ 
 

Према члан 67а Закона, лиценца се одузима 

васпитачу и стручном сараднику: 

1) који је правноснажном пресудом осуђен за 

кривично дело: насиља у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскрвнуће, примање мита или 

давање мита, против полне слободе, правног сао-

браћаја и човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кри-

вичну санкцију; 

2) на основу правноснажне судске одлуке којом 

је утврђена законитост решења о престанку радног 

односа због повреде забране из чл. 36–38. Закона 

(повреда забране дискриминације, насиља и злос-

тављања у установи, повреда забране оружја, екс-

плозивних и других материјала, опојних дрога и 

алкохола у установи и повреда забране страначког 

и верског организовања и деловања у установи), 

односно по истеку рока за судску заштиту; 

3) на основу правноснажне судске одлуке којом 

је утврђена законитост решења о престанку радног 

односа због повреде забране из чл. 36–38. Закона 

учињене други пут, односно по истеку рока за суд-

ску заштиту; 

4) на основу правноснажне судске одлуке којом 

је утврђена законитост решења о престанку радног 

односа због повреде радне обавезе из чл. 36–38. 

Закона, односно по истеку рока за судску заштиту; 

5) ако одбије вршење спољашњег вредновања 

рада или стручно-педагошког надзора; 

6) коме је суспендована лиценца у складу са чла-

ном 67. Закона, а стекли су се услови за нову сус-

пензију. 

Лиценца се одузима на период од пет година а 

лице коме је одузета лиценца за то време нема 

право на рад у области образовања и васпитања. 

Изузетно, васпитачу и стручном сараднику коме је 

одузета лиценца јер је правноснажном пресудом 

осуђен за кривично дело: насиља у породици, оду-

зимање малолетног лица, запуштање и злостав-

љање малолетног лица или родоскрвнуће, примање 

мита или давање мита, против полне слободе, прав-

ног саобраћаја и човечности и других добара заш-

тићених међународним правом – нема право на ње-

но поновно издавање нити на рад у установи. 
Решење министра о одузимању лиценце коначно 

је у управном поступку. Одузета лиценца враћа се 

Министарству преко установе у којој је лице за-

послено. 

Лице коме је одузета лиценца на период од пет 

година, по истеку тог рока може да поднесе Ми-

нистарству захтев за поновно полагање испита за 

лиценцу, односно стиче право да Министарству 

поднесе захтев за поновно издавање лиценце уз 

достављање доказа о положеном испиту. 
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Стручно усавршавање и професионални  

развој васпитача и стручног сарадника__ 
 

Имајући у виду обавезу стицања и одржања 

лиценце, Правилник у члану 68. прописује обавезу 

васпитача и стручних сарадника, са лиценцом и без 

лиценце, да се стално стручно усавршавају ради 

успешнијег остваривања и унапређивања васпитно-

образовног рада и стицања, односно унапређивања 

компетенција потребних за рад, у складу са 

општим принципима и за постизање циљева и 

исхода из основа васпитног програма. У току стру-

чног усавршавања васпитач и стручни сарадник 

може професионално да напредује стицањем звања: 

педагошки саветник, самостални педагошки савет-

ник, виши педагошки саветник и високи педагошки 

саветник, а уз то васпитач и стручни сарадник ос-

тварује право на увећану плату за стечено звање. 

Васпитач и стручни сарадник има право на од-

суство из установе у трајању од три радна дана го-

дишње ради похађања одобреног облика, начина и 

садржаја стручног усавршавања. Распоред одсуства 

васпитача и стручног сарадника ради стручног уса-

вршавања планира педагошки колегијум или педа-

гошко веће. 

План стручног усавршавања у складу са приори-

тетима установе ради остваривања циљева васпи-

тања и образовања и стандарда постигнућа и при-

оритетима Министарства, доноси орган управљања 

установе. Приоритетне области за период од три 

године, облике стручног усавршавања, програме и 

начин организовања сталног стручног усавршава-

ња, услове, орган који одлучује о стицању звања и 

поступак напредовања, стицање звања у току стру-

чног усавршавања васпитача и стручних сарадника, 

образац уверења о савладаном програму, садржај 

портфолија и друга питања од значаја за стручно 

усавршавање, прописује министар. 
 

Стручно-педагошки надзор у дому ученика_ 
 

На крају, треба подсетити да послове стручно-

педагошког надзора у дому ученика, дакле и рад 

васпитача и стручних сарадника, врши просветни 

саветник, у складу са законом којим се уређују 

основе система образовања и васпитања. Просвет-

ни саветник: 

1) вреднује квалитет рада установе на основу ут-

врђених стандарда и остваривања развојног плана; 

2) прати поштовање општих принципа и оства-

ривање циљева васпитног рада; 

3) саветује и пружа стручну помоћ васпитачу, стру-

чном сараднику и директору ради побољшања ква-

литета њиховог рада и рада установе; 
4) саветује и пружа стручну помоћ установи у 

обезбеђивању заштите ученика и запослених од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемари-

вања у установи; 

5) остварује непосредан увид у рад установе, вас-

питача, стручног сарадника и директора; 

6) присуствује спровођењу васпитног рада у ус-

танови; 

7) процењује испуњеност услова за стицање звања; 

8) предлаже установи, министру и надлежним 

органима предузимање неопходних активности за 

отклањање недостатака и унапређивање обављања 

васпитног рада, а уколико утврди неправилности у 

раду, иницира покретање поступка инспекцијског 

надзора у складу са законом којим се уређује ин-

спекцијски надзор и законом којим се уређује ин-

спекцијски надзор у области васпитања и обра-

зовања. 



 

 

20. strana »SAVREMENA PRAKSA [KOLA« 

Основни елементи пружања додатне подршке 

у образовању деце, ученика и одраслих са 

сметњама у развоју и инвалидитетом 

На основу наведеног законског овлашћења ми-

нистар просвете, науке и технолошког развоја 

донео је Правилник о критеријумима и стандар-

дима пружања додатне подршке у образовању 

деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју 

и инвалидитетом у васпитној групи, односно 

другој школи и породици, који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“ број 70/2018, у даљем 

тексту: Правилник). Правилником се уређују кри-

теријуми и стандарди пружања додатне подршке у 

образовању деце, ученика и одраслих са сметњама 

у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, 

односно другој школи и породици (у даљем тексту: 

корисник) од стране школе за образовање ученика 

и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом, 

као и установе која има децу и ученике са сметња-

ма у развоју и инвалидитетом. 

У смислу Правилника, додатна подршка су: 
1) активности које доприносе остваривању циље-

ва и исхода образовања и васпитања кроз укључи-
вање, развој и учење деце, ученика и одраслих са 
сметњама у развоју и инвалидитетом, као и 

2) подршка родитељу, другом законском заступ-
нику, односно лицу које непосредно брине о дете-
ту, запосленом у установи, као и установи, у складу 
са Правилником. 

 

Конкретни облици пружања додатне  

подршке______________________________ 
 

У складу са Правилником, пружаоци додатне по-
дршке су: 

– школа за образовање ученика и одраслих са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, и 

– предшколска или школска установа (у даљем 

тексту: установа) која има децу и ученике са смет-

њама у развоју и инвалидитетом (у даљем тексту: 

пружалац додатне подршке). 

Све наведене установе – пружаоци додатне по-

дршке, ову додатну подршку пружају у у складу 

са расположивим капацитетима, и то: 

1) детету, ученику и одраслом са сметњама у раз-

воју и инвалидитетом – током наставе или активно-

сти у одељењу или групи, а изузетно појединачно; 

2) родитељу, другом законском заступнику, од-

носно лицу које непосредно брине о детету – кроз 

саветодавни рад или обуку; 

3) запосленом – кроз различите видове стручног 

усавршавања; 

4) установи – приликом планирања, програми-

рања и организације рада у спровођењу инклузив-

ног образовања и васпитања. 

Додатна подршка може да се остварује и кроз 

програмске активности подстицања сензорно-пер-

цептивних, базичних и виших моторичких функци-

ја, когнитивних способности, вербалне и невербал-

не комуникације, социјалних, концептуалних и 

практичних адаптивних вештина. Ове програмске 

активности могу да се остварују индивидуално или 

у групи. 

Додатна подршка: 
– детету, ученику и одраслом са сметњама у раз-

воју и инвалидитетом, и 

– кроз програмске активности подстицања сен-

зорно-перцептивних, базичних и виших моторич-

ких функција, когнитивних способности, вербалне 

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – 

др. закони, 10/2019 и 6/2020, у даљем тексту: Закона) је у члану 89. предвидео да делатност обра-

зовања и васпитања обављају, између осталог и: 

– основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, и 

– средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

Према ставу 4. члана 89. Закона, школа за ученике и одрасле са сметњама у развоју и инвали-

дитетом, као и друга предшколска или школска установа која има децу и ученике са сметњама у 

развоју и инвалидитетом, дужна је да у складу са расположивим капацитетима пружа додатну 

подршку у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у вас-

питној групи, односно другој школи и породици, у складу с критеријумима и стандардима које 

прописује министар за послове образовања и васпитања. 
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и невербалне комуникације, социјалних, концепту-

алних и практичних адаптивних вештина, 

остварује се на основу мишљења интерресорне 

комисије и планира се у оквиру индивидуалног об-

разовног плана детета, ученика и одраслог (у да-

љем тексту: ИОП), у складу са прописима. 
 

Лица и простори за пружање додатне  

подршке______________________________ 
 

Установа пружалац додатне подршке остварује 
додатну подршку у складу са расположивим капа-
цитетима, што пре свега подразумева лица за пру-
жање додатне подршке. У смислу Правилника, ли-
ца за пружање додатне подршке су: 

1) запослени у установи на пословима образова-
ња и васпитања за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом у школама за образовање ученика и 
одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом, и 

2) запослени у установи која има ученике са сме-
тњама у развоју и инвалидитетом. 

 

Предност приликом ангажовања лица за пружа-

ње додатне подршке имају лица запослена у уста-

нови на пословима образовања и васпитања за уче-

нике са сметњама у развоју и инвалидитетом у 

школама за образовање ученика и одраслих са 

сметњама у развоју и инвалидитетом. 

Пружалац додатне подршке одлуком одређује 

лице ради пружања додатне подршке деци, уче-

ницима и одраслима са сметњама у развоју и инва-

лидитетом. Обим пружања додатне подршке лица 

утврђује се решењем о структури обавеза у оквиру 

непосредног рада, а након утврђеног ангажовања 

лица у самој установи. 

Када је пружалац додатне подршке установа 

која има децу и ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, потребно је да испуњава следеће 

критеријуме (члан 4. Правилника): 

1) да има најмање ниво три остварености у свим 

стандардима у области Подршка ученицима, одно-

сно Подршка деци и породици; 

2) да има најмање 80% запослених који су савла-

дали програм стручног усавршавања из области ин-

клузивног образовања и васпитања; 

3) да образује и васпитава децу, ученике и одра-

сле са сметњама у развоју и инвалидитетом најма-

ње пет година; 

4) да сарађује са установама и организацијама у 

циљу унапређивања инклузивног образовања и вас-

питања. 

Додатна подршка се пружа: 

1) у установи коју похађа дете, ученик или одра-

сли, а изузетно у другој установи или породици, у 

складу са најбољим интересом корисника; 

2) у простору у коме су опрема и материјали 

приступачни деци, ученицима и одраслима са смет-

њама у развоју и инвалидитетом. 

Уколико је простор за пружање додатне подршке 

у школи за ученике и одрасле са сметњама у разво-

ју и инвалидитетом, односно у ресурсном центру, 

неопходно је да буде опремљен и одговарајућом 

асистивном опремом и технологијом, у складу са 

потребама корисника. 

Динамику пружања додатне подршке планира 

тим за пружање додатне подршке водећи рачуна о 

прописаном времену које ученик, односно одрасли 

проводи у школи, распореду часова, односно рас-

пореду дневних активности, у складу са индивиду-

алним образовним планом. 
 

Остваривање додатне подршке__________ 
 

Сагласно члану 6. Правилника, пријаве пружања 
додатне подршке су следеће: 

1) Школа за образовање ученика и одраслих са 

сметњама у развоју и инвалидитетом дужна је да 

пријави расположиве капацитете за пружање до-

датне подршке, за наредну школску годину до 15. 

августа надлежној школској управи (Образац број 

1), који је одштампан уз Правилник и чини његов 

саставни део. У овом обрасцу, школа даје „Изјаву о 

испуњености услова установе пружаоца додатне 

подршке“ за конкретну школску годину, даје име и 

презиме запослених који ће ту подршку пружати, 

наводи конкретне видове додатне подршке коју 

пружа (непосредна подршка деци, ученицима и од-

раслима, или подршка родитељу, или подршка за-

посленима или установи за повећање приступачно-

сти). У истом обрасцу школа описује сопствене ма-

теријалне ресурсе пружање додатне подршке. 
2) Када је пружалац додатне подршке установа 

која има децу и ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, доставља: 

– податке о расположивим капацитетима, и 
– изјаву о испуњености критеријума из члана 4. 

Правилника (да има најмање ниво три остварено-
сти у свим стандардима у области Подршка учени-
цима, односно Подршка деци и породици, најмање 
80% запослених који су савладали програм струч-
ног усавршавања из области инклузивног образо-
вања и васпитања, да образује и васпитава децу, 
ученике и одрасле са сметњама у развоју и инвали-
дитетом најмање пет година и да сарађује са уста-
новама и организацијама у циљу унапређивања 
инклузивног образовања и васпитања), 

надлежној школској управи до 15. августа за 

наредну школску годину, на Обрасцу број 1а) 

који је одштампани уз Правилник и чини његов 

саставни део. 
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Школска управа, на основу података које доста-

ве установе, цени испуњеност критеријума за пру-

жање додатне подршке и утврђује листу пружала-

ца додатне подршке, која се објављује на званич-

ној интернет страници министарства надлежног за 

послове образовања и васпитања (у даљем тексту: 

Министарство), на предлог школске управе, до 20. 

августа за наредну школску годину. 

Установа корисник доставља листу потреба 

надлежној школској управи. На основу предлога 

школске управе, установа корисник подноси захтев 

одговарајућој установи пружаоцу додатне подршке 

на Обрасцу број 2, који је одштампан уз Правилник 

и чини његов саставни део. Пружалац додатне 

подршке доставља одговор установи кориснику у 

року од 15 дана од пријема захтева и о томе обаве-

штава надлежну школску управу. 

Тим за инклузивно образовање пружаоца и тим 

за инклузивно образовање установе корисника 

остварују сарадњу у планирању и реализацији 

додатне подршке у најбољем интересу деце, учени-

ка и одраслих са сметњама у развоју и инвалиди-

тетом. 

Извештај о планирању и реализацији додатне по-

дршке саставни је део школске документације и 

пружаоца додатне подршке и установе корисника, 

у складу са заштитом података о личности. 
 

Евиденција додатне подршке____________ 
 

Чланом 7. Правилника прописано је да се оства-

рена додатна подршка евидентира на Обрасцу број 

3, који је одштампан уз Правилник и чини његов 

саставни део, и који је саставни део педагошке до-

кументације установе. Прва страна Обрасца број 3 

води се у два истоветна примерка и потписују је 

директор установе пружаоца додатне подршке и 

директор установе која је корисник додатне по-

дршке. 

Пружалац додатне подршке извештава надлежну 

интерресорну комисију о започињању пружања 

услуге и о престанку пружања додатне подршке, уз 

образложење о разлозима престанка. 

ПРЕПОРУКА ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕИСКОРИШЋЕНОГ 

ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ИЗ 2019. И 2020. ГОДИНЕ 

 
У „Службеном гласнику РС“, број 11 од 12. фебуара 2021. објављен је Закључак Владе 05 број 131-

1206/2021. године. Закључак је донет на предлог Министарства за рад, борачка и социјална питања. У 

Закључку се каже: 

„1. Препоручује се послодавцима на територији Републике Србије да, запосленима који нису иско-

ристили припадајући годишњи одмор за 2020. годину: због природе посла у ванредним околностима 

услед епидемије заразне болести COVID-19 или због привремене спречености за рад услед обољења 

од заразне болести COVID-19 или због одређивања изолације/кућне изолације у складу са законом, 

омогуће да тај одмор започну и искористе у 2021. години или да први део у трајању од најмање две 

радне недеље непрекидно искористе закључно са 31. децембром 2021. године, а преостали део 

закључно са 30. јуном 2022. године. 

2. Препоручује се послодавцима на територији Републике Србије да запосленима из става 1. овог 

закључка, који нису искористили део годишњег одмора из 2019. године до краја текуће године у 

складу са тачком 1. Закључка Владе 05 број 53-3041/2020. године од 6. априла 2020. године, омогуће 

да тај део годишњег одмора искористе најкасније до 30. јуна 2021. године, а пре коришћења припада-

јућег годишњег одмора за 2020. годину. 

3. Овим закључком ставља се ван снаге Закључак Владе 05 број 131-10296/2020 од 15. децембра 

2020. године („Службени гласник РС“, број 151/20).“. 
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 Остваривање социјалне заштите деце  

у предшколској установи 

На основу наведеног законског овлашћења, ми-

нистар просвете, науке и технолошког развоја и ми-

нистар за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања споразумно су донели Правилник о бли-

жим условима и начину остваривања социјалне 

заштите деце у предшколској установи, који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“, брoj 131 од 

03.12.2014. године (у даљем тексту: Правилник). 

Правилником се утврђују ближи услови и начин ос-

тваривања социјалне заштите у предшколским ус-

тановама (у даљем тексту: установа). Социјална 

заштита у установи остварује се у складу са пропи-

сима којима се уређују области предшколског вас-

питања и образовања, социјалне заштите и породи-

чно правне заштите. 
 

Остваривање социјалне заштите деце  

у установи_____________________________ 
 

Сагласно члану 2. Правилника, социјално-зашти-

тна функција установе остварује се у складу са Ос-

новама програма социјалног рада у предшкол-

ским установама, које су одштампане уз Правил-

ник и чине његов саставни део. 

Послове социјалног рада и социјалне заштите у 

установи обавља сарадник – социјални радник, у 

складу са законом, а социјални рад у установи ос-

тварује се на начин да се обезбеди: 

1) допринос социјалној сигурности и стабилно-

сти породице; 

2) допринос васпитној функцији породице; 

3) допринос остваривању социјалних права и правде 

за децу; 

4) превенција социјалних проблема деце најмла-
ђег узраста; 

5) постизање оптималне усклађености између пот-

реба и интересовања деце и породице за укључива-

њем у предшколско васпитање и образовање и по-

нуде различитих облика и програма за децу и поро-

дице; 
6) подршка социјализацији детета и његовом ак-

тивном укључивању у колектив и ширу друштвену 
заједницу; 

7) очување и унапређење породичних односа; 
8) ублажавање последица сиромаштва и социјал-

не искључености; 
9) превенција и заштита деце од насиља, занема-

ривања и злостављања; 
10) уклањање последица занемаривања и злоста-

вљања деце у сарадњи са институцијама у локалној 
заједници; 

11) стварање квалитетних услова за раст, развој 
и учење предшколског детета; 

12) заштита деце изложене ризицима; 
13) подршка инклузији деце са сметњама у развоју. 

Социјално-заштитна функција у установи ре-

ализује се: 
1) на нивоу предшколске установе и васпитне групе; 
2) у раду са децом и родитељима, односно стара-

тељима; 
3) у раду са запосленима; 
4) у сарадњи са локалном заједницом. 

Активности сарадника – социјалног радника на 
пословима социјалног рада и социјалне заштите у 
установи по наведеним нивоима дефинисане су 
поменутим Основама програма социјалног рада у 
предшколској установи. 

Као што је речено, послове социјалног рада и со-

цијалне заштите у установи обавља сарадник – со-

цијални радник, а у зависности од броја деце 

Правилник поставља следеће принципе ангажо-

вања сарадника – социјалног радника: 
1) Установа са мање од 30 васпитних група узра-

ста од шест месеци до поласка у школу у цело-

Према одредбама Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, 

бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон и 10/2019, у даљем тексту: Закон), основна делатност 

предшколског васпитања и образовања јесте васпитање и образовање деце предшколског узра-

ста. Под предшколским узрастом, у смислу овог закона, подразумева се узраст деце од шест 

месеци до поласка у основну школу. 

Предшколска установа обавља и остале делатности, а којима се обезбеђују исхрана, нега, пре-

вентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. 

Према ставу 3. члана 3. Закона, ближе услове и начин остваривања социјалне заштите деце у 

предшколским установама споразумно прописују министар надлежан за послове социјалне 

политике и министар за послове просвете. 
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дневном и полудневном трајању и припремног 
предшколског програма, има једног социјалног 
радника са 1/3 радног времена на пословима оства-
ривања социјално заштитне функције у установи; 

2) Установа са 30–79 васпитних група узраста од 
шест месеци до поласка у школу у целодневном и 
полудневном трајању, има једног социјалног радника 
са 50 одсто радног времена на пословима остварива-
ња социјално заштитне функције у установи; 

3) Установа са 80 до 100 васпитних група, узра-
ста од шест месеци до поласка у школу у цело-
дневном и полудневном трајању, има једног соци-
јалног радника на пословима остваривања социјал-
но-заштитне функције у установи; 

4) Установа која има више од 100 васпитних 
група узраста од шест месеци до поласка у школу у 
целодневном и полудневном трајању, у складу са 
законом којим се уређује предшколско васпитање и 
образовање, на сваки додатни број група примењу-
је одредбе из тач. 1), 2) и 3). 

 

Основе програма социјалног рада  

у предшколским установама____________ 
 

Основе програма социјалног рада у предшкол-
ским установама полазе од чињенице да је делат-
ност предшколске установе вишеструка и да су 
њене функције комплементарне и равноправне. 
Основама програма социјалног рада пружа се ори-
јентација предшколској установи у идентификацији 
подручја рада, успостављању веза и односа у окру-
жењу, обезбеђивању подршке деци и помоћи поро-
дици у остваривању њених функција, остваривању 
сарадње са породицом и стварању повољне соци-
јалне климе у установи и васпитној групи. Оства-
ривање социјалног рада подразумева стално по-
бољшавање услова рада и стандарда у предшкол-
ским установама путем развијања спонзорства, до-
наторства и организовања различитих социјалних 
акција, као и социјалне промоције програма рада и 
услуга установе којима се могу задовољавати бројне 
и различите потребе породице и деце, али којима се 
могу артикулисати и неке нове. Сложени и вишеслој-
ни аспекти професионалног социјалног рада оствару-
ју се кроз рад са појединцем, групом и заједницом. 

Социјални рад као професија промовише соци-
јалне промене, решавање проблема у међуљудским 
односима, као и оспособљавање и ослобађање љу-
ди са циљем повећања благостања. Принципи људ-
ских права и социјалне правде фундаментални су за 
социјални рад. Мисија социјалног рада подразуме-
ва да се социјални рад у својим различитим форма-
ма обраћа бројним, комплексним односима између 
људи и њиховог окружења и треба да допринесе 
развоју и остваривању потенцијала сваког поједин-
ца пуноправним укључивањем у друштвену зајед-
ницу и активним деловањем у њој. 

Основни принципи и вредности социјалног 
рада су: 

– поштовање слободе и достојанства личности; 
– уважавање индивидуалних и групних особено-

сти и разлика; 
– развијање спонтаности, креативности и потен-

цијала појединаца за лични развој и самопомоћ; 
– залагање за социјалну правду, економско, фи-

зичко и психичко благостање личности; 
– тежња да се професионално знање и вештине 

употребе у корист других; 
– неутралан и неосуђујући став, поштовање по-

верљивости односа са другима и професионалне 
тајне; и 

– достојанство у личном и професионалном по-
нашању. 

Између основних и општеприхваћених вредно-
сти социјалног рада и других вредности и начела, 
који су сличног фундаменталног карактера на под-
ручју деловања предшколских установа, постоји 
изузетно висок степен међусобног поклапања. Кон-
цепција предшколског васпитања и образовања те-
мељи се на демократским и хуманистичким вред-
ностима нашег друштва. Базичне вредности које 
треба да прожимају све односе, активности и пос-
тупке у пракси неге, васпитања и образовања деце 
предшколског узраста су: поштовање људског 
достојанства и интегритета сваке особе; партици-
пација (право учешћа и изношења сопственог миш-
љења); поштовање разлика (позитивно вредновање 
различитости као извора напретка, развоја и уче-
ња); равноправност и слобода избора; солидарност 
према слабијим и осетљивим и учење, сазнање и 
лични развој. 

Социјални рад ствара услове у предшколским 
установама за систематску, примарну превентиву 
различитих тешкоћа деце у развоју, омогућава пра-
вовременост интервенција, а покретањем различи-
тих социо-културних активности превладава своје 
стигматизујуће дејство службе намењене маргинал-
ним групама. Једна од најважнијих функција пред-
школског васпитања и образовања је пружање јед-
наких прилика свој деци и превазилажење дру-
штвених разлика и компензација неповољнијег по-
ложаја или услова. Разлике које деца доносе у сми-
слу личних могућности, претходног знања, етнич-
ког порекла, породичних вредности, веровања и 
обичаја итд. морају да се уважавају. Уколико је 
предшколска установа место за свакодневни живот 
деце, она треба да буде место где сва деца могу да 
се искажу и место партнерских односа и интеракци-
је са родитељима и заједницама, отворено за разли-
чите начине живљења и различите људске праксе. 

Остварујући неопходно повезивање свих разно-

родних чинилаца који утичу на развој детета, а 

посебно успостављајући подударност потреба по-
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родице и деце и активности предшколске установе, 

социјални рад остварује своју превентивну, социо-

терапеутску улогу. У условима јављања, постојања 

и продубљивања проблема који ометају развој 

детета, социјалним радом у породици и са породи-

цом, на терену и у координацији са другим служба-

ма и институцијама, ублажавају се или елиминишу 

негативни ефекти насталих проблема и пру-жа неоп-

ходна помоћ породицама и деци у тешкоћама. 
Систематски и плански социјални рад подразумева 

непрестани истраживачки однос према пракси соци-
јалног рада и ефектима сопствене интервенције. 

 

Програм свих облика рада сарадника  

на унапређивању социјалне заштите  

у предшколској установи_______________ 
 

Социјални радник, применом савремених теориј-
ских и практичних сазнања, метода, техника и веш-
тина социјалног рада, доприноси остваривању и 
унапређењу социјално-заштитне функције пред-
школске установе, радом на обезбеђивању социјал-
не сигурности, социјализацији деце и уједначавања 
услова за њихов развој. 

У том смислу, задаци социјалног радника су 

следећи: 
– Превентивно деловање, препознавање социјал-

ног контекста у коме дете функционише, 
– Подршка родитељима у адекватном обављању 

родитељске функције и унапређењу квалитета по-
родичних односа, 

– Праћење потреба породице у локалној заједни-
ци за одговарајућим облицима рада, 

– Стварање услова за повећање обухвата деце у 
локалној заједници различитим посебним и специ-
јализованим програмима, 

– Подршка родитељима и деци са сметњама у 
развоју у остваривању права на заштиту и помоћ у 
свим системима социјалне сигурности (социјалне 
заштите, заштите деце, здравства и др.) и процесу 
укључивања у предшколску установу, 

– Учешће у процесу развијања инклузивног при-
ступа у предшколској установи и заједници, 

– Рад са породицама у којима постоји насиље, 
злостављање и занемаривање, 

– Учешће у активностима покретања, дефиниса-
ња и спровођења популационе политике предшкол-
ске установе, локалне заједнице и других чинилаца 
друштвене заједнице, 

– Сарадња са осталим стручним сарадницима, 
сарадницима, васпитачима, родитељима и струч-
ним организацијама, 

– Сарадња са локалном самоуправом и релевант-
ним институцијама на свим питањима везаним за 
остваривање социјалне функције предшколских ус-
танова, 

– Координација у активностима пријема деце у 
складу са Правилником о ближим условима за ут-
врђивање приоритета за упис деце у предшколску 
установу. 

 

Основне области рада социјалног радника 
 

Основни стручни послови сарадника на унапре-
ђивању социјалне заштите у предшколској устано-
ви обухватају информисање, процену, планирање, 
посредовање и заступање у остваривању права и 
коришћењу услуга, саветодавно усмеравање у ос-
тваривању социјалне функције предшколске уста-
нове, породица и запослених у вези са заштитом 
деце којима је потребна помоћ социјалног радника, 
социо-едукативне активности у предшколској ус-
танови и са породицама које користе услуге пред-
школске установе, спровођење мера заштите деце, 
породица и запослених и праћење ефеката предузе-
тих услуга и мера у непосредном раду. 

Конкретније, ради се о следећим областима и 

активностима: 
1. Планирање и програмирање социјалног ра-

да, у оквиру чега социјални радник: 
– израђује годишњи и оперативне планове за свој 

рад, као и извештаје о њиховом остваривању; 
– учествује у изради појединих делова годишњег 

плана рада установе, и то: 
а) концепције годишњег плана рада установе, 
б) облика и организације рада, као и радног вре-

мена, 
в) плана и програма за заштиту безбедности деце, 
г) плана и програма заштите деце од насиља, 
д) концепције програма остваривања социјалне 

функције установе, 
ђ) плана и програма сарадње породице и пред-

школске установе; 
– учествује у изради предшколског програма; 
– пружа подршку у изради и развијању индивиду-

алних образовних планова и сарађује са интерресор-
ном комисијом у процени потреба за додатном обра-
зовном, здравственом и социјалном подршком детету. 

2. Активности на унапређивању социјалне фун-
кције предшколске установе, што обухвата следе-
ће активности: 

– Праћење потреба породице у локалној заједници; 
– Координација у пријему деце у установу; 
– Учешће у формирању и структурирању васпи-

тних група; 
– Праћење и анализа попуњености капацитета на 

нивоима групе, вртића и установе; 
– Организација и вођење базе података о стату-

сима деце и породица; 
– Иницирање остваривања посебних и специјализо-

ваних програма у складу са потребама породица; 
– Организација и праћење боравка деце на бол-

ничком лечењу; 
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– Координација рекреативног боравка деце ван 
установе; 

– Примена аналитичко-истраживачког и јавно-
информативног рада на нивоу установе и у локал-
ној заједници; 

– Учешће у сталном побољшавању услова рада, 
развијању спонзорства, донаторства и организова-
њу разних социјалних акција; 

– Покретање активности за уређење игралишта 
за децу у установи и њеном окружењу. 

3. Рад са васпитачима: 
– Размена информација о деци и породици у ци-

љу сагледавања породичног и ширег социјалног 
контекста и услова одрастања деце; 

– Сарадња са васпитачима у домену идентифи-
кације развојних проблема поједине деце условље-
них породичним и социјалним разлозима и пружа-
ња подршке детету и породици; 

– Информисање о релевантним социјалним ас-
пектима породичног контекста одрастања детета. 

4. Рад са родитељима, односно старатељима: 
– Остваривање континуиране сарадње са роди-

тељима, односно старатељима у циљу праћења раз-
воја деце и пружања подршке и помоћи око реша-
вања изражених проблема у функционисању детета 
и породице (индивидуално и групно); 

– Информисање породице о правима деце и роди-
теља из области друштвене бриге о деци, социјалне 
заштите и других система социјалне сигурности, фун-
кционисања породице и породичних односа; 

– Организовање предавања за родитеље, односно 
старатеље из области социјалног функционисања 
(социјализација деце, заштита деце од насиља и 
занемаривања, вештине родитељства и др.); 

– Пружање стручне помоћи родитељима, одно-
сно старатељима око остваривања одређених права 
из домена социјалне и породичноправне заштите; 

– Непосредно учешће у решавању породичних про-
блема корисника услуга – појединачно или тимски; 

– Саветодавни рад са породицама деце са смет-
њама у развоју; 

– Утврђивање специфичних појединачних социјал-
них потреба деце – фактора ризика по развој деце; 

– Организација активности у циљу промоције 
родитељства (школа родитељства); 

– Предлагање и предузимање одговарајућих ме-
ра и услуга социјалног рада за децу и породице у 
стању социјалне потребе. 

5. Рад са директором, стручним сарадницима, 
педагошким асистентом: 

– Информисање директора и стручних органа 
установе о резултатима анализа и истраживања која 
се баве проблематиком установе, деце и породице; 

– Реализација превентивних активности чији је 
циљ спречавање, рано откривање, олакшавање или 
превазилажење социјалних проблема, у сарадњи са 
осталим стручним сарадницима, педагошким аси-
стентом, односно пратиоцем деце; 

– Учешће у структурирању васпитних група с по-
себним акцентом на социјалну структуру породице. 

6. Рад са запосленима у установи: 
– Индивидуални саветодавни рад са запосленима 

поводом проблема у њиховом породичном или про-
фесионалном функционисању; 

– Упознавање запослених са њиховим правима 
из области социјалне и породичноправне заштите; 

– Заступање интереса запослених и установе 
пред инвалидским комисијама у поступцима пен-
зионисања радника или њиховог распоређивања на 
друге послове: 

– Иницирање активности које доприносе побољ-
шању услова и ефеката рада запослених. 

7. Рад у стручним органима и тимовима: 
– Сарадња са директором и стручним сарадницима; 
– Учешће у раду тима за превенцију насиља, 

стручног тима за инклузивно образовање и других 
тимова у установи; 

– Саветодавни рад са породицама деце са смет-
њама у развоју; 

– Саветодавни рад и сарадња са васпитачима и 
дефектолозима у изради и праћењу индивидуалног 
образовног плана за појединачну децу. 

8. Сарадња са надлежним установама, орга-
низацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе: 

– Учешће у формирању и функционисању мреже 
установа у јединици локалне самоуправе које се ба-
ве заштитом интереса деце, на основу протокола о 
сарадњи; 

– Сарадња са стручним институцијама и хумани-
тарним организацијама у циљу обезбеђивања мате-
ријалне и нематеријалне подршке деци погођеној 
неповољним приликама; 

– Непосредна сарадња са интерресорном коми-
сијом у јединици локалне самоуправе; 

– Учешће у истраживањима других институција ко-
је се баве проблематиком установе, деце и породице; 

– Сарадња са другим предшколским установама и 
основним школама у којима стичу образовање и вас-
питање деца ометена у развоју, центром за социјални 
рад, полицијом, здравственим установама, другим 
стручним и високошколским установама и поједин-
цима, културним, спортским, хуманитарним и невла-
диним организацијама и другим институцијама. 

9. Вођење документације, припрема за рад и 
стручно усавршавање: 

– Учешће у вођењу документације која се односи 
на планирање и реализацију социјалне функције 
предшколске установе; 

– Вођење евиденције о свом раду; 
– Вођење евиденције о деци која се налазе у ста-

њу социјалне потребе и предузетим мерама; 
– Стручно усавршавање – индивидуално и груп-

но на нивоу установе или ван установе (семинари, 
стручни скупови, симпозијуми и сл.). 
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Празновање верског празника  

– католички Ускрс у априлу 

У складу с наведеним, само запослени 
католичке и других вероисповести којима 
Ускрс пада у исти дан имају право на одсу-
ство са рада на наведене дане, односно на 
увећање зараде ако раде у неки од ових дана 
празника. Према чл. 108. и 114. Закона о 
раду („Служени гласник РС“, бр. 24/2005 ... 
95/2018 – аутентично тумачење), запослени 
имају право на накнаду зараде за време 
одсуствовања са рада у дане верских пра-
зника који су нерадни дани, односно право 
на увећану зараду ако раде у дане тих пра-
зника. Такође, дани верских празника не 
рачунају се у дане годишњег одмора (члан 
70. став 2. Закона о раду). Односно, уколико 
дан празника падне у дане у које запослени 
користи годишни одмор, он има право да му 
се за тај дан продужи годишњи одмор. Изу-
зетак су празници који падају у суботу и 
недељу, јер се при утврђивању дужине 
годишњег одмора, радна недеља рачуна као 
пет радних дана. 

 

Право на накнаду зараде за време  

празника________________________ 
 

Запосленом припада накнада зараде за 
дане празника који су пали у његове радне 
дане, а не припада за дане који су према 
његовом недељном распореду радног вре-
мена нерадни дани. Право на накнаду зараде 
за предстојеће ускршње празнике ће оства-
рити запослени католичке вероисповести 
који раде у петодневној (понедељак–петак) 
и шестодневној (понедељак–субота) радној 
недељи, у петак 2. априла и понедељак 5. 
априла. Такође, запослени католичке верио-
сповести који раде у петодневној (понеде-
љак–петак) радној недељи, у суботу 3. 
априла и недељу 4. априла не раде, јер имају 
недељни одмор, па им се за те дане не обра-
чунава никаква накнада зараде, без обзира 
на празник. Међутим, запослени католичке 
вероисповести који раде у шестодневној 

(понедељак–субота) радној недељи, у суботу 3. 
априла, који је њихов редовни радни дан, одсуствују 
са посла због верског празника са правом на накнаду 
зараде за тај дан, а у недељу 4. априла имају недељ-
ни одмор, па им се за тај дан не обрачунава никаква 
накнада зараде. 

Према члану 114. став 1. Закона о раду, за одсуство 

у дане празника запослени има право на накнаду 

зараде у висини просечне зараде у претходних 12 

месеци, у складу са општим актом и уговором о раду. 

Према томе, основ за накнаду зараде за одсуствовање 

са рада на дан празника је остварена просечна месеч-

на зарада запосленог за претходних 12 месеци рада. 

Конкретно, под претпоставком да запослени ради у 

петодневној радној недељи (понедељак–петак), за 

април ће му бити обрачуната накнада зараде за два 

дана одсуства због верског празника, за 2. и 5. април. 

У обрачуну накнаде зараде за ове дане, основ за 

накнаду зараде су исплаћене зараде овог запосленог, 

по свим основима за период април 2020. – март 2021. 

године. У обрачун основа за накнаду зараде за дане 

празника узимају се само часови рада и остварена 

примања са карактером зараде за те часове. 
У посебном случају, ако је запослени у претходних 

12 месеци провео на разним врстама одсуства са рада 

(боловање, породиљско) или уопште није радио (што 

је случај код новозапосленог радника који одсуствује 

са рада у првом месецу рада), обрачун накнаде зараде 

обавља се на основицу коју чини уговорена основна 

зарада коју би запослени примио да је радио, увећана 

за минули рад, ако то право запослени има. 

С обзиром да је основица за обрачун накнаде 

зараде – зарада, то исплаћене накнаде зарада (за 

време боловања, годишњег одмора, плаћеног одсу-

ства и др.), као ни сати одсуствовања за које је 

исплаћена накнада, не улазе у збир ових зарада. 

Према томе, код обрачуна просечне зараде по сату 

у претходних 12 месеци, поред збира примања која 

имају карактер зараде, а која су исплаћена у прет-

ходних 12 месеци, неопходно је утврдити укупно 

остварене ефективне сате рада (редовне, прековре-

мене, ноћне, сате рада на дан празника). 

Према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ 

бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011; у даљем тексту: Закон), католици и припадници других 

хришћанских верских заједница које ускршње празнике празнују по грегоријанском кален-

дару, Ускрс празнују почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса, наиме од 2. 

до 5. априла 2021. године. 
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Исплата јубиларних награда у установама 

образовања и васпитања у 2021. години 
 

Као што се види, запосленима код директних и 

индиректних корисника средстава буџета Републике 

Србије, буџета локалне власти и организација за 

обавезно социјално осигурање, дакле и у установама 

образовања и васпитања, у буџетској 2021. години 

дозвољено је исплаћивање накнаде по основу јуби-

ларних награда, при чему се ова одредба Закона 

односи само на запослене који право на јубилар-

ну награду стичу у 2021. години. 

У вези спровођења ове законске одредбе, исти-

чемо да се право на исплату по основу јубиларне 

награде стиче у складу са општим актом установе 

образовања и васпитања, који је усаглашен са по-

себним колективним уговором који се односи на 

конкретну установу. Зато ћемо у наставку навести 

одредбе о исплати јубиларне награде за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика, 

као и у високом образовању, које представљају 

основ за утврђивање висине и исплату јубиларних 

награда у овим установама. Установа која у свој 

општи акт није унела регулативу исплате јубиларне 

награде, у обавези је да исплати јубиларну награду 

непосредном применом одредби посебног колек-

тивног уговора који се на њу односи. 
 

1. Утврђивање и исплата јубиларне награде  

у установама образовања и васпитања___ 
 

1.1. Посебан колективни уговор за запослене  

у основним и средњим школама и домовима  

ученика 
 

Посебним колективним уговором за запослене у 

основним и средњим школама и домовима учени-

ка („Службени гласник РС“ бр. 21/2015, 16/2018 – 

Споразум и 8/2019 – Споразум, у даљем тексту: 

ПКУ) уређују се права, обавезе и одговорности из 

рада и по основу рада запослених у основним шко-
лама, средњим школама и домовима ученика, који-

ма се средства за плате обезбеђују у буџету Репу-

блике Србије. ПКУ се непосредно примењује у 

свим основним школама, средњим школама и до-

мовима ученика (у даљем тексту: послодавац). 

Према члану 31. овог ПКУ, послодавац је ду-

жан да исплати јубиларну награду запосленом. 

Јубиларна награда се исплаћује запосленом у го-

дини када наврши 10, 20, 30 или 35 година рада ос-

твареног у радном односу. При томе, ПКУ утвђује 

ограничење да се време проведено на раду по осно-

ву уговора о привременим и повременим послови-

ма, о делу, о стручном оспособљавању и усаврша-

вању, о допунском раду, као и посебан стаж осигу-

рања у складу са прописима ПИО (нпр. рођење тре-

ћег детета, спортски стаж, време за које је осигура-

ник самостално уплаћивао доприносе и сл.), као и 

време обављања самосталне делатности, не сматра 

радом у радном односу. 

Према ставу 4. члана 31. ПКВ, висина јубиларне 

награде износи: 

1) пола просечне плате – за 10 година рада ос-

твареног у радном односу, 

2) једну просечну плату – за 20 година рада ос-

твареног у радном односу, 

3) једну и по просечну плату – за 30 година рада 

оствареног у радном односу, 

4) две просечне плате – за 35 година рада прове-

дених у радном односу. 

Просечна плата, која служи као основ за испла-

ту јубуларне награде, је просечна плата по запосле-

ном у школи/дому у претходном месецу, односно 

просечна зарада исплаћена у Републици Србији у 

претходном месецу у односу на месец исплате 

јубиларне награде, према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове 

статистике, ако је то повољније по запосленог. 

Према томе, јубиларна награда се исплаћује 

запосленом у години када наврши једну од наведе-

не четири јубиларне године радног стажа. Овим 
ПКУ нису дати никакви додатни услови које запо-

слени треба да испуни ради стицања права на јуби-

ларну награду, већ се само тражи испуњење одре-

Према члану 17. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гла-

сник РС“, број 149/2020), у буџетској 2021. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у 

новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања предвиђених 

посебним и појединачним колективним уговорима, и другим актима за директне и индиректне 

кориснике буџетских средстава Републике Србије и кориснике средстава организација за обаве-

зно социјално осигурање, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2021. години. 
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ђеног број година радног стажа. Односно, јубилар-

на награда следује оним запосленим у установама 

који у 2021. години навршавају 10, 20, 30 или 35 

година рада укупно проведених у радном односу. 

За остваривање права на јубиларну награду рачуна 

се укупан радни стаж, а не само радни стаж оства-

рен у образовању или у конкретној установи. Јуби-

ларна награда се овим запосленима исплаћује у 

зависности од дужине досадашњег радног односа, а 

основ за висину награде је просечна плата (бруто) 

по запосленом у њиховој установи, исплаћена у ме-

сецу који претходи месецу исплате јубиларне наг-

раде, или просечна зарада (бруто) по запосленом у 

Републици Србији, према последњем објављеном 

податку – у зависности од тога шта је за запосленог 

повољније. 
За овај, као и за друге ПКУ који су предвидели 

критеријум „године рада у радном односу“ за ос-
тваривање права на јубиларну награду, важи и на-
помена да се у године рада, за исплату јубиларне 
награде рачуна и радни однос заснован са непуним 
радним временом код послодавца. Односно, код 
исплате јубиларне награде, када је критеријум 
навршене године рада проведене у радном односу, 
узимају се навршене године рада, без обзира да ли 
је запослени радио са пуним или са непуним рад-
ним временом. (Мишљење Министарства рада и 
социјалне политике бр. 011-00-00902/2008-02 од 
23.02.2009. године) 

 

1.2. Посебан колективни уговор за запослене  

у установама предшколског васпитања и  

образовања чији је оснивач Република  

Србија, аутономна покрајина и јединица  

локалне самоуправе 
 

Посебним колективним уговором за запослене у 
установама предшколског васпитања и образовања 
чији је оснивач Република Србија, аутономна покра-
јина и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 97/2020, у даљем тексту: ПКУ), 
уређују се права, обавезе и одговорности запослених 
из радног односа у установама предшколског васпи-
тања и образовања чији је оснивач Република Срби-
ја, аутономна покрајина и јединица локалне самоу-
праве. Послодавац у смислу ПКУ је установа чији 
је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе, која је основана у 
складу са законом који уређује основе система обра-
зовања и васпитања и законом који уређује област 
предшколског васпитања и образовања. 

Сагласно члану 44. ПКУ, послодавац је дужан 
да запосленом исплати јубиларну награду, и то: 

1) за 10 година рада у радном односу – 50% про-

сечне плате; 

2) за 20 година рада у радном односу – једна про-

сечна плата; 

3) за 30 година рада у радном односу – једна и по 

просечна плата; 

4) за 35 година рада у радном односу – две про-

сечне плате. 

Под „просечном платом“ подразумева се просеч-

на плата запосленог, са припадајућим порезима и 

доприносима које падају на терет запосленог, ос-

тварена у претходна три месеца који претходе ме-

сецу стицања права на јубиларну награду, односно 

просечна зарада у Републици Србији, са припадају-

ћим порезима и доприносима које падају на терет 

запосленог, у месецу који претходи месецу стица-

ња права на јубиларну награду, према последњем 

објављеном податку републичког органа надле-

жног за послове статистике, ако је то по запосленог 

повољније. 

Запослени право на јубиларну награду стиче ако 

у 2021. години навршава 10, 20, 30 и 35 година рада 

остварених у радном односу. 

Као и код школа, за остваривање права на јуби-

ларну награду рачуна се укупан радни стаж, а не 

само радни стаж остварен у образовању или у кон-

кретној установи. Међутим, време проведено на 

раду по основу уговора о привременим и повреме-

ним пословима, о делу, о стручном оспособљавању 

и усавршавању, о допунском раду, као и посебан 

стаж осигурања у складу са прописима ПИО, као и 

време обављања самосталне делатности, не сматра 

се радом у радном односу и не урачунава се у го-

дине за стицање права на јубиларну награду. 
 

1.3. Посебан колективни уговор за запослене  

у установама студентског стандарда чији  

је оснивач Република Србија 
 

Посебним колективним уговором за запослене у 

установама студентског стандарда чији је оснивач 

Република Србија („Службени гласник РС“, број 

1/2019, у даљем тексту: ПКУ) уређују се права, оба-

везе и одговорности из радног односа запослених у 

установама студентског стандарда (студентски цен-

тар, студентско одмаралиште и студентски култур-

ни центар, односно дом културе – у даљем тексту: 

установа), којима се средства за плате обезбеђују у 

буџету Републике Србије. 

Према члану 26. тачка 5. ПКУ, послодавац је 

дужан да исплати јубиларну награду, која се ис-

плаћује запосленом у години када наврши 10, 20, 

30 и 35 година рада оствареног у радном односу. 
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При томе ПКУ прецизира да се време проведено на 

раду по основу уговора о привременим и повреме-

ним пословима, о делу, о стручном оспособљавању 

и усавршавању, о допунском раду, као и посебан 

стаж осигурања у складу са прописима ПИО (нпр. 

рођење трећег детета, спортски стаж, време за које 

је осигураник самостално уплаћивао доприносе и 

сл.), као и време обављања самосталне делатности, 

не сматра радом у радном односу. 

Висина јубиларне награде износи: 

1) пола просечне плате – за 10 година рада ос-

твареног у радном односу; 

2) једну просечну плату – за 20 година рада ос-

твареног у радном односу; 

3) једну и по просечну плату – за 30 година рада 

оствареног у радном односу и 

4) две просечне плате – за 35 година рада оства-

реног у радном односу. 

У смислу ових критеријума „просечна плата“ је 

плата запосленог остварена у установи у претход-

ном месецу, односно просечна зарада по запосле-

ном исплаћена у Републици Србији према послед-

њем објављеном податку републичког органа над-

лежног за послове статистике – у зависности од 

тога шта је за запосленог повољније. 
 

1.4. Посебан колективни уговор за високо  

образовање 
 

Посебан колективни уговор за високо образова-

ње („Службени гласник РС“, број 86/2019, у даљем 

тексту: ПКУ) примењује се непосредно у високо-

школским установама чији је оснивач Република 

Србија, односно аутономна покрајина (у даљем 

тексту: послодавац). 

Према члану 23. ПКУ, послодавац је дужан да 

запосленом јубиларну награду исплати у години 

када наврши 10, 20 или 30 година рада оствареног у 

радном односу, у износу: 

– пола просечне плате – за 10 година рада; 

– једне просечне плате – за 20 година рада; 

– једне и по просечне плате – за 30 година рада. 

Исплата јубиларних награда се врши једном го-

дишње на дан установе, а просечном платом, која 

се примењује код израчунавања јубиларне награде, 

сматра се: 

– просечна плата по запосленом остварена у 

установи у претходном месецу у односу на месец 

исплате јубиларне награде, односно 

– просечна зарада у Републици према последњем 

објављеном податку републичког органа надле-

жног за статистику у моменту исплате јубиларне 

награде, ако је то повољније по запосленог. 
 

2. Порески третман исплате јубиларне  

награде_______________________________ 

Јубиларна награда, исплаћена према методоло-

гији из наведених гранских докумената односно 

ПКУ, има порески карактер другог примања које 

се остварује по основу радног односа, односно ју-

биларна награда нема карактер зараде, сагласно 

члану 105. став 3. Закона о раду. У погледу обаве-

зе плаћања доприноса за обавезно социјално оси-

гурање на ову исплату треба имати у виду да, схо-

дно члану 105. став 3. Закона о раду, примање за-

посленог у виду јубиларне награде, као право за-

посленог утврђено општим актом односно угово-

ром о раду, не представља зараду, па сходно томе 

не постоји обавеза плаћања доприноса за обавезно 

социјално осигурање. 

Према члану 18. став 1. тачка 9) Закона о по-

резу на доходак грађана, од 1. фебруара 2021. го-

дине не плаћа се порез на зараде на примања за-

посленог по основу јубиларне награде до 20.198,00 

динара годишње. Значи: 

1) на износ јубиларне награде исплаћене у 2021. 

години до износа од 20.198 динара, не плаћају се 

порез на доходак грађана ни доприноси за социјал-

но осигурање; 

2) на износ јубиларне награде исплаћене у 2021. 

години преко износа од 20.198 динара, плаћа се само 

порез на доходак грађана по стопи од 10%, али се не 

плаћају доприноси за социјално осигурање. 

Напомињемо да се приликом одређивања виси-

не неопорезивог износа примењује износ који је 

важећи у моменту исплате, невезано за период за 

који се јубиларна награда исплаћује. Ако се по 

акту послодавца исплата јубиларне награде врши 

по више основа, или више пута у току године, 

укупан годишњи неопорезован износ по свим ос-

новама је 20.198,00 динара, па пореска обавеза 

настаје када послодавац плати први динар изнад 

неопорезивог износа. 

Пошто се на износ преко 20.198,00 динара плаћа 

само порез по стопи од 10%, пореска основица, 

односно бруто износ јубиларне награде добија се 

када се нето износ који се исплаћује изнад неопоре-

зивог подели коефицијентом 0,90. 

У наредној табели је дат пример обрачуна пореза 

на јубиларну награду. 
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Ред.  

бр. 
Опис Износ 

1. Износ исплаћене јубиларне награде  85.000,00 

2. Неопорезиви износ  20.198,00 

3. Износ за опорезивање  64.802,00 

4. Бруто износ за опорезивање (ред. бр. 3. / 0,90)  72.002,22 

5. Порез (ред. бр. 4. x 10%)  7.200,22 

6. Укупан трошак послодавца (ред. бр. 1. + ред. бр. 5)  92.200,22 

 

Порез по основу јубиларне награде уплаћује се 

на рачун 840-4848-37. Приликом исплате јубиларне 

награде, уз уплату пореза, послодавац попуњава и 

подноси пореску пријаву – Образац ППП ПД, уз 

коришћење ШВП 1 01 110 00 0. Ако се исплаћује 

јубиларна награда до неопорезивог износа, порез се 

не плаћа, па се ни пореска пријава ППП ПД не 

подноси. 

У наставку дајемо пример попуњеног ППП ПД 

обрасца према подацима из претходног примера: 
 

1.2  Обрачунски период     

3.6  Шифра врсте прихода  1 01 110 00 0 

3.7  Број дана     

3.8  Број сати     

3.8а  Фонд сати     

3.9  Бруто приход  72.002,22 

3.10  Основица за порез  72.002,22 

3.11  Порез    7.200,22 

3.12  Основица доприноса    0,00 

3.13  Допринос за ПИО    0,00 

3.14  Допринос за здравство    0,00 

3.15  Допринос за незапосленост    0,00 

3.16  Додатни допринос за ПИО    0,00 
 

Књижење према контном плану за буџетски систем је следеће: 
 

Ред. 

бр. 

Конто  

Опис 

Износ 

Дугује Потражује Дугује Потражује 

1 2 3 4 5 6 

1. 131211  Обрачунати неплаћени расходи 92.200,22  

 233111 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих 
посебних расхода 

  
85.000,00 

 233211 Обавезе по основу пореза на награде, бонусе и посебне исплате  7.200,22 
  – обрачун јубиларне награде   

2. 121113  Прелазни рачун 85.000,00  

 121111 Жиро рачун  85.000,00 

  – за подизање готовине   

3. 121311  Главна благајна 85.000,00  

 121111 Жиро рачун  85.000,00 

  – унос у благајну   

4. 233111  Обавезе по основу нето исплата награда, бонуса и 
посебних исплата 

 
85.000,00 

 

 121311 Главна благајна  85.000,00 

  – исплата јубиларних награда   
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Ред. 

бр. 

Конто  

Опис 

Износ 

Дугује Потражује Дугује Потражује 

5. 233211  Обавезе по основу пореза на награде, бонусе и посебне исплате 8.200,22  

 121111 Жиро рачуни  7.200,22 

  – подигнута готовина и плаћена обавеза пореза   
6. 416111  Јубиларне награде 92.200,22  

 131211 Обрачунати неплаћени расходи  92.200,22 

  – за пренос на трошкове   

 

2.1. Исплата јубиларне награде лицу које 
више није запослено код послодавца 
Порески третман јубиларних награда које се ис-

плаћују лицима која су испунила услове за стицање 
права на јубиларну награду у 2021. години, а који у 
тренутку исплате јубиларне награде – у 2021. години 
–више нису запослена код послодавца (пензионер, 
запослени код другог послодавца и сл.), другачији је у 
односу на запослене. Наиме, сматрамо да у том слу-
чају јубиларна награда има исти порески третман као 
и новчана помоћ физичким лицима која нису запо-
слена код даваоца, а која не представља еквивалент за 
неки њихов рад, односно противуслугу или против-
чинидбу за неку њихову активност у односу на дава-
оца – која се не опорезује до износа од 13.420,00 
динара годишње (од 1. фебруара 2021. године), оства 

рена од једног исплатиоца (члан 9. тачка 30. Закона о 
порезу на доходак грађана). Значи, за исплату јуби-
ларне награде овим лицима: 

1) до износа од 13.420,00 динара – не плаћају се 
порез на доходак грађана ни доприноси за социјал-
но осигурање, нити се подноси пореска пријава; 

2) преко износа од 13.420,00 динара – плаћа се 

само порез по стопи од 20%, уз подношење пореске 

пријаве ППП-ПД. 

Бруто износ за опорезивање добија се дељењем 

нето утврђене награде изнад 13.420,00 динара кое-

фицијентом 0,80. 

У наредној табели је дат пример обрачуна пореза 

приликом исплате јубиларне награде бившем запо-

сленом у установи: 

Ред. 
бр. 

О п и с Износ 

1. Нето износ јубиларне награде за исплату 50.000,00 
2. Пореска олакшица 13.420,00 
3. Коефицијент за превођење у бруто износ          0,80 
4. Основица за опорезивање (ред. бр. 1 – ред. бр. 2) : 0,80 45.725,00 
5. Порез (20% на ред. бр. 4)  9.145,00 
6. За исплату (ред.бр. 4 – ред. бр. 5 + ред. бр. 2) 50.000,00 
7. Укупан трошак послодавца (ред. бр. 1 + ред. бр. 4) 59.145,00 

 

Приликом ове исплате јубиларних награда за лица 
која нису више у радном односу код послодавца 
попуњава се пореска пријава на прописаном обрасцу 
ППП ПД. Уплатни рачун за порез на доходак је 840-
4848-37, уз навођење броја одобрења (БОП) добије- 

 

ног од Пореске управе, а користи се ШВП 1 11 634 

00 0. Шифра плаћања је 149, односно 249 за испла-

ту у новцу и 254 за уплату пореза по одбитку. 
За наш пример образац ППП-ПД попуњава се на 

следећи начин: 

1.2 Обрачунски период  

3.6 Шифра врсте прихода 1 11 634 00 0 

3.7 Број дана  

3.8 Број сати  

3.8а Фонд сати  

3.9 Бруто приход 45.725,00 

3.10 Основица за порез 45.725,00 

3.11 Порез 9.145,00 

3.12 Основица доприноса 0,00 

3.13 Допринос за ПИО 0,00 

3.14 Допринос за здравство 0,00 

3.15 Допринос за незапосленост 0,00 

3.16 Додатни допринос за ПИО 0,00 
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Право на одсуствовање са рада и исплате 

представницима синдиката у основним и 

средњим школама и домовима ученика 

Према одредбама ПКУ, синдикални представни-

ци могу да одсуствују са посла по неколико основа. 

Наиме, пошто су представници синдиката уједно и 

запослени у школама и домовима ученика (у даљем 

тексту: установа), тешко је очекивати да они све 

своје синдикалне активности обављају без одсуства 

са својих радних места. Мисли се пре свега на 

председнике синдикалних организација, а затим и 

на поверенике, председнике подружница и на чла-

нове органа синдиката. Ову реалност прихватио је 

и ПКУ и предвидео је право синдикалних пред-

ставника на плаћене часове одсуства са радног 

места ради обављања њихових синдикалних функ-

ција. Наравно, ово плаћено одсуство се остварује из 

средстава установе. 
 

1. Увећање плате синдикалних  

представника према члану 56. ПКУ______ 
 

Према члану 56. ПКУ, послодавац је дужан да 

овлашћеном представнику репрезентативног синди-

ката у установи, који припада репрезентативном син-

дикату потписнику ПКУ, у коју је учлањено више од 

50% запослених, за обављање његове функције 

исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%. 

Уколико је у репрезентативну синдикалну организа-

цију установе која припада репрезентативном синди-

кату потписнику ПКУ учлањено мање од 50% запо-

слених, овлашћени представник тог синдиката има 

право на сразмерно увећану месечну плату до 12%. 

По одредбама овог члана, само овлашћени пред-

ставник (а то ће обично бити председник) синди-

калне организације која припада синдикату потпи-

снику ПКУ, за обављање своје функције добија: 

1) увећану месечну плату у висини од 12%, ако 

је у његову синдикалну организацију учлањено ви-

ше од 50% запослених у конкретној школи; 

2) сразмерно увећану месечну плату до 12%, ако 

је у његову синдикалну организацију учлањено ма-

ње од 50% запослених у конкретној школи. 

Желимо да нагласимо да је по овом питању став 

Уставног суда следећи: „Колективним уговором или 

споразумом могуће је утврдити да овлашћени пред-

ставник синдикалне организације има право на уве-

ћану месечну плату“. У прилог тези о законитости 

ове одредбе у ПКУ иде и чињеница да се колективни 

уговори закључују на основу постигнутог споразума 

синдиката и послодавца, што даље значи да учесни-

ци у закључивању колективног уговора аутономно 

решавају сва питања везана за права, обавезе и одго-

ворности запослених, укључујући и питање одређи-

вања увећане зараде синдикалних представника на 

начин како је то регулисано посебним колективним 

уговором. (Решење Уставног суда Србије, У. бр. 

283/09 од 27.06.2013. године) 

У вези с тим треба имати у виду следеће две на-

помене. 

Прво, с обзиром да ПКУ утврђује да се ради о 

„повећању плате“ (а не основне плате), увећање тре-

ба спровести на плату која садржи основну плату и 

увећања остварена на ту плату (минули рад, преко-

времени рад итд.). 

Друго, сразмерно увећање плате овлашћеном 

представнику синдиката установе у који је учлањено 

мање од 50% запослених утврђује се према броју од 

укупних запослених, односно броју од 50% запосле-

них. Значи, ако установа има 100 запослених, 50% је 

50 запослених, а ако конкретна синдикална организа-

ција има 40 чланова, то је 80% половине запослених, 

па овлашћени представник ове синдикалне организа-
ције има право на увећање плате од (12 x 80%) 9,6%. 

Реч је о чињеници да овлашћени представник 

синдикалне организације обавља своје редовне 

Представници синдиката имају право да одсуствују са рада ради обављања синдикалне функ-

ције и право на накнаду зараде за те дане, у складу са одредбама чл. 211. до 214. Закона о раду 

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 

– аутентично тумачење). У складу са овим законским одредбама, члановима 56. до 59. Посебног 

колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гла-

сник РС“, бр. 21/2015 и 92/2020 у даљем тексту: ПКУ) регулисана су права овлашћених представ-

ника синдиката на плаћено одсуство у току рада, а због обављања синдикалних активности. 
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радне задатке у установи, а осим тога и своје син-

дикалне обавезе, као додатни рад, због чега оства-

рује и увећање своје плате. Међутим, ово повећање 

плате односи се само на овлашћене представнике 

синдикалних организација потписнике ПКУ. 

Ради остваривања права на повећање плате 

овлашћеног представника синдиката, синдикална 

организација у установи треба да послодавцу 
(директору, а он ће обрачунској служби) достави: 

1) акт о упису у регистар синдиката, из ког се ви-
ди да та синдикална организација у установи при-
пада синдикату потписнику ПКУ, 

2) доказ о броју чланова синдикалне организаци-
је, ради утврђивања висине повећања плате овла-
шћеном представнику синдикалне организације (да 
ли ће износити 12% или мање), и 

3) одлуку о избору конкретне особе за овлашће-
ног представника синдикалне организације, коме ће 
се исплаћивати увећана плата за све време његове 
функције. 

Слична обавеза исплате увећања плате предви-

ђена је и ставом 3. члана 56. ПКУ. Према тим 

одредбама, послодавац је дужан да председнику, 

односно поверенику окружног, односно регионал-

ног, градског, покрајинског и републичког органа 

синдиката, репрезентативног на нивоу Републике, 

потписнику ПКУ, исплаћује увећану месечну плату 

у висини од 12%. И у овом случају матична синди-

кална организација поменутог лица послодавцу 

треба да поднесе потребне доказе о функцији наве-

деног лица у синдикалним органима изван устано-

ве, у складу са овом одредбом ПКУ, да би то лице 

остварило право на увећање плате. 
У свему реченом, треба имати у виду да се све пла-

те у јавном сектору, па и за запослене у установама 
просвете, обезбеђују из буџета Републике Србије. У 
случају поменутих синдикалних представника, ради 
се о повећању њихових плата, дакле не о неком син-
дикалном додатку који би требала организација син-
диката да обезбеди, већ је реч о исплати „увећане 
месечне плате“. Практично, та исплата има карактер 
додатка на плату, који се опорезује као плата, и по 
ком основу тај синдикални представник остварује и 
пензијски стаж. Влада је својим потписом на ПКУ 
одобрила овакву исплату, односно пристала да 
финансира увећану плату синдикалних представника. 
Према томе, када установе требују средства за плате, 
имају право да траже и средства за увећане плате 
наведених синдикалних представника. 

 

2. Одсуство са рада синдикалног  

представника према члану 57. ПКУ______ 
 

Према члану 57. ПКУ, запосленом који је иза-
бран на плаћену професионалну функцију у репре-

зентативном синдикату мирују права и обавезе које 
се стичу на раду и по основу рада, осим права и 
обавеза за које је законом другачије одређено. 
Запослени коме права и обавезе из радног односа 
мирују, има право да се у року од 15 дана од дана 
престанка функције врати на рад у установу на исте 
послове, а ако таквих послова нема – на друге 
одговарајуће послове који одговарају његовој 
стручној спреми. 

Овде се ради о спровођењу члана 79. став 1. тач-

ка 4) Закона о раду, у коме стоји да запосленом 

мирују права и обавезе које се стичу на раду и по 

основу рада, осим права и обавеза за које је зако-

ном, општим актом, односно уговором о раду 

друкчије одређено, ако одсуствује са рада, између 

осталог и због избора, односно именовања на (јав-

ну) функцију у синдикату, чије вршење захтева да 

привремено престане да ради код послодавца. У 

овом случају ради се о законитом мировању радног 

односа синдикалног представника, који о томе тре-

ба писмено да обавести директора установе, по 

могућности благовремено, како би се нашла аде-

кватна замена за његове послове. У истом обаве-

штењу представник синдикалне организације треба 

да обавести директора о томе на који датум му 

отпочиње мировање радног односа и колико дуго 

ће та функција, односно мировање радног односа 

трајати. На основу овог писменог обавештења, 

установа ће спровести потребне активности на обу-

стави обрачуна плате, одјављивању синдикалног 

представника и налажењу замене. 

Из садржине наведених одредби произлази да 

мировање радног односа настаје одсуством са рада 

због законом одређеног разлога. Радни однос не пре-

стаје, већ само мирује и стога представник синдиката, 

кад престану разлози за мировање, има право да се 

врати на рад код послодавца, са свим правима и оба-

везама која се стичу на раду и по основу рада, сагла-

сно закону, општим актима и уговору о раду. Према 

томе, не постоји законска обавеза за закључивање 

новог уговора о раду по престанку мировања радног 

односа и повратку запосленог на рад. 

У наведеној одредби члана 57. ПКУ наводи се 

такође и одредбе из члана 79. став 2. Закона о раду, 

према којој запослени коме мирују права и обавезе 

има право да се у року од 15 дана од дана престан-

ка функције врати на рад код послодавца. 

Поштујући ову правну норму меродавно време 

за почетак рока за враћање на рад код послодавца је 

дан престанка функције. Законом одређени рок је 

преклузивне природе за враћање на рад после пре-

станка јавне функције. Радни однос може да се 

откаже запосленом ако се по истеку рока мировања 

радног односа не врати на рад у року од 15 дана. 
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3. Одсуство са рада синдикалног  

представника према члану 58. ПКУ______ 
 

Према члану 58. ПКУ, овлашћени представник 

синдиката има право на плаћено одсуство ради оба-

вљања следећих синдикалних функција: 

1) ако је одређен за колективно преговарање, од-

носно одређен за члана одбора за колективно пре-

говарање – за време преговарања; 

2) када је одређен да заступа запосленог у рад-

ном спору са послодавцем пред арбитром или су-

дом – за време заступања. 

У оба наведена случаја, ПКУ говори о одсуству 

„овлашћеног представника синдиката“, а то је 

јединствен назив за оног представника синдиката 

који је овлашћен од стране синдикалне организаци-

је да одсуствује по конкретној потреби, и као такав 

пријављен послодавцу да ће одсуствовати са рада. 

Време проведено у вршењу наведених синди-

калних функција сматра се временом проведеним 

на раду. 

Треба подсетити да и Закон о раду гарантује 

синдикалним представницима право на одсуство са 

рада ради обављања синдикалне функције. Да не би 

било забуне у пракси, по овом питању се изјаснио и 

Уставни суд Србије који је утврдио: „Свим овла-

шћеним представницима синдикалних организаци-

ја законом је гарантовано право на плаћено одсу-

ство ради обављања синдикалне функције, и оно се 

као такво не може ускратити колективним угово-

ром.“ (Одлука Уставног суда Србије, У-бр. 18/10 од 
24.03.2011. године) 

Треба приметити да наведена права ПКУ гаран-

тује овлашћеним представницима (представницима 

које су именовале њихове синдикалне организаци-

је) свих регистрованих синдиката код послодавца. 

У овим одредбама ПКУ не помиње о којим синди-

калним представницима се ради, ни за колико 

часова ових активности се обезбеђује плаћено 

одсуство. Очигледно је да се ради о оним синди-

калним представницима које синдикалне организа-

ције одреде за колективно преговарање, односно за 

заступање радника, а да ће се сви пријављени часо-

ви за ове активности признати синдикалним акти-

вистима као да су на раду. Колективним уговором у 

установи се утврђује ко су овлашћени представни-

ци синдикалних организација, односно колико 

може да их буде. Као што се из наведених одредби 

члана 57. ПКУ види, ти представници могу да оба-

вљају наведене синдикалне активности, да при 

томе одсуствују са својих послова, а да за то време 
примају плату као да раде. 

Обавеза синдикалних организација у овом случају 

је да директору установе доставе имена овлашћених 

представника синдиката, и да директора установе 

обавештавају о намераваним одсуствима како би се 

она евидентирала, али и благовремено пронашла 

замена за одсутне представнике синдиката. 

Време проведено у вршењу синдикалне функци-

је, за време колективног преговарања односно зас-

тупања запосленог, сматра се временом проведе-

ним на раду, тако да се у овом случају не пишу ча-

сови одсуства и не обрачунава се накнада плате. 

У вези наведена два права на одсуство из члана 

58. ПКУ, можемо прецизирати и следеће: 

1) Сагласно тачки 1) члана 58. ПКУ, овла-

шћени представник синдиката има право на 

плаћено одсуство ако је одређен за колективно 

преговарање, односно одређен за члана одбора 

за колективно преговарање за време прегова-

рања. Из ове одредбе ПКУ закључујемо следеће: 

а) Пре почетка преговора око закључивања ко-
лективног уговора код послодавца, синдикална ор-
ганизација, која у преговорима учествује, одређује 
свог овлашћеног преговарача. То не мора бити увек 
председник синдиката, већ је то лице које је најви-
ше „у материји“, па његово име синдикат прија-
вљује послодавцу; 

б) За све време преговарања, овај овлашћени 
синдикални преговарач одсуствује са рада, о чему 
треба да води евиденцију и на крају месеца да при-
јави часове одсуства са рада због учешћа у колек-
тивном преговарању код послодавца; 

2) Сагласно тачки 2) члана 58. ПКУ, овла-
шћени представник синдиката има право на од-
суство са рада за време заступања запосленог у 
радном спору са послодавцем пред арбитром 
или судом. Овде се ради о учешћу одређеног син-
дикалног представника у тзв. индивидуалном 
радном спору, који запослени води против посло-
давца у складу са Законом о мирном решавању рад-
них спорова („Службени гласник РС“, бр. 125/2014, 
104/2009 и 50/2018). Индивидуални радни спор мо-
же да се реши: 

– мирним путем, пред арбитром, кога одређују 

стране у спору, или 

– судским путем. 

У оваквим поступцима, где се сматра да су нека 

од права запосленог повређена, ангажује се и пред-

ставник синдиката ради учешћа у спору. И у овом 

случају представник који испред синдиката заступа 

запосленог не мора увек бити председник синдика-

та, већ је то лице – члан синдиката које је стручно 

за предмет спора, било да је правне или економске 

струке, и њега ће синдикат пријавити послодавцу. 

У сваком случају, то лице мора да води евиденцију 

времена проведеног у заступању запосленог, одно-

сно времена ван рада. 
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4. Одсуство са рада синдикалног  

представника према члану 59. ПКУ______ 
 

Према члану 59. ПКУ, послодавац је обавезан: 

1) да представницима синдиката омогући одсу-

ствовање са рада ради реализације програмских 

активности и присуствовања синдикалним састан-

цима, конференцијама, седницама, семинарима и 

конгресима, по позиву органа који организује 

састанак; 

2) да представницима синдиката који су изабра-

ни у више органе синдиката омогући одсуствовање 

са рада за учествовање у раду тих органа, уз при-

ложен позив; 

3) да представницима синдиката који заступају чла-

нове синдиката организоване у посебна удруже-ња у 

оквиру синдиката (рекреација, касе узајамне помоћи и 

сл.) омогући рад, уз приложен позив синдиката. 

Ради се о случајевима ангажовања синдикалних 

представника ван својих радних места а по основу 

синдикалних активности. Време које је синдикални 

представник провео присуствујући наведеним син-

дикалним активностима рачуна се у часове који су 

као право на одсуство уговорени колективним уго-

вором; ти часови током којих одсуствује по основу 

синдикалних послова рачунају се у месечни фонд 

часова рада. Значи, по основу времена проведеног 

на раду и по основу одсуствовања за обављање 

синдикалних послова запослени не може имати 

већи бој часова рада од могућих у том месецу. У 

сваком случају, овде се ради о случајевима плаће-

ног одсуства који се обрачунавају као да запослени 

ради. Од синдикалних организација се у оваквим 

ситуацијама очекује да благовремено известе ди-

ректора установе о намераваним одсуствима по на-

веденим основама, како би се ти часови пратили а 

одговарајуће замене благовремено обезбедиле. 

На крају треба подсетити да сходно одредбама 

члана 23. ПКУ, запослени, па тиме и синдикални 

представник, има право на накнаду плате у висини 

која се обрачунава и исплаћује у висини просечне 

плате у претходних 12 месеци, у случају: 

1) стручног усавршавања (при чему је послода-

вац обавезан да за едукативне семинаре и сл., а 

према одлуци надлежног органа синдиката, омогу-

ћи одсуствовање са рада представницима синдика-

та у трајању од најмање седам радних дана годи-

шње), и 

2) присуствовања седницама органа синдиката у 

својству члана.  

Дакле, у наведеним случајевима се накнада пла-

те за часове одсуства утврђује на основу плате тог 

запосленог у претходних 12 месеци. 

У осталим случајевима одсуства синдикалних 

активиста, које смо овде поменули, а која се често 

и не евидентирају као одсуства са рада, ти часови 

се плаћају као да овај запослени ради. 

 

5. Увећање плате овлашћеним  

представницима синдиката који су накнадно  

приступили Посебном колективном уговору 
 

У вези теме овог чланка, желимо да укажемо и 

на обавезу директора установе да по поднетим зах-

тевима овлашћених представника синдиката који 

су приступили Посебном колективном уговору 

(Унија синдиката просветних радника Србије и 

Синдикат радника у просвети Србије), треба да 

донесу одговарајућа решења о платама синдикал-

них представника која се односе на увећање плате 

синдикалних представника. 

Наиме, Посебан колективни уговор за запослене 

у основним и средњим школама и домовима учени-

ка, који су првобитно потписали Влада и репрезен-

тативни синдикати Синдикат образовања Србије и 

Грански синдикат просветних радника Србије 

„Независност“, објављен је у „Сл. гласнику РС“, бр. 

21 од 25. фебруара 2015. године и почео је да се 

примењује од 5. марта 2015. године. По објављива-

њу и ступању на снагу овог новог ПКУ, школе су, по 

поднетим захтевима овлашћених представника син-

диката, потписника ПКУ, доносиле одговарајућа 

решења на основу одредби члана 56, а који се одно-

си на увећање плате синдикалних представника 

Синдиката образовања Србије и Гранског синдиката 

просветних радника Србије „Независност“. 

Након поновног поступка мирења, у складу са 

Препоруком о начину решавања колективног радног 

спора број 116-02-47/2015 од 24.04.2015. године, и 

аналогно одредбама члана 256а Закона о раду, Унија 

синдиката просветних радника Србије и Синдикат 

радника у просвети Србије приступили су Посебном 

колективном уговору за запослене у основним и 

средњим школама и домовима ученика 24. априла 

2015. године, о чему је обавештено Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања до-

писом бр. 119-01-109/2015-04. Поступак приступања 

постојећем колективном уговору није везан за обја-

вљивање у „Службеном гласнику РС“. 

Имајући у виду настале промене, потребно је 

било да директори установа, по поднетим захтеви-

ма овлашћених представника синдиката који су 

приступили Посебном колективном уговору (Унија 

синдиката просветних радника Србије и Синдикат 
радника у просвети Србије), донесу одговарајућа 

решења о платама синдикалних представника, у 

складу са одредбама члана 56. ПКУ. 
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Право на плаћено одсуство запослених  

у установама предшколског васпитања  

и образовања 

Одредбе ПКУ регулишу, између осталог, и право на 

плаћено одсуство запослених, и те одредбе предста-

вљају обавезу за све Установе на које се ПКУ односи. 
 

Основи за плаћено одсуство 
 

Према члану 29. став 1. ПКУ, запослени у Уста-
нови има право у току календарске године на одсу-
ство са рада уз накнаду плате (плаћено одсуство) у 
укупном трајању до седам радних дана у току 
календарске године, у следећим случајевима: 

1) склапање брака – седам радних дана; 
2) склапање брака детета – три радна дана; 
4) порођаја другог члана уже породице – један 

радни дан; 
5) теже болести члана уже породице – седам рад-

них дана; 
6) заштите од отклањања штетних последица у 

домаћинству проузрокованих елементарном непо-
годом – пет радних дана; 

7) селидба домаћинства на подручју места рада – 
два радна дана; 

8) селидба домаћинства ван места рада – три рад-
на дана; 

9) учествовање на синдикалним сусретима и се-
минарима за образовање синдикалних активиста – 
седам радних дана; 

10) коришћење рекреативног одмора у организа-
цији синдиката – седам радних дана; 

11) смрти родитеља брачног друга – пет радних 
дана; 

12) полагања стручног испита – пет радних дана; 
13) стручно усавршавање – три радна дана; 
14) полазак детета у први разред основне школе 

– два радна дана; 
15) за решавање личних потреба – два радна дана. 

Поред права на наведена одсуства, запослени до-

датно има право на плаћено одсуство: 

– два узастопна дана за сваки случај добровољ-

ног давања крви рачунајући и дан давања крви; 
– због смрти члана уже породице – пет радних дана 

(члановима уже породице сматрају се: брачни друг, де-
ца, браћа и сестре, родитељи, усвојилац и усвојеник); 

– порођаја супруге или усвајања детета – пет 

радних дана.   

Дакле, наведена одсуства за случај смрти члана 
уже породице, за добровољно давање крви и поро-
ђаја супруге или усвајања детета – не урачунавају 
се у укупан број од 7 радних дана плаћеног одсу-
ства у току календарске године. 

Битно је напоменути да наведени случајеви плаће-
ног одсуства и њихова дужина представљају мини-
мум права свих запослених у овом домену на које се 
ПКУ односи, дакле не може се општим актом у некој 
од Установа утврдити за случај склапања брака запо-
сленог мање од седам радних дана, јер ПКУ није 
утврдио ово право „до седам радних дана“ него изри-
чито „седам радних дана“, и такав је случај са свим 
осталим одсуствима регулисаним ПКУ. Практично, 
све наведене одредбе члана 29. ПКУ се директно 
примењују у установама на које се овај ПКУ односи и 
представљају минимум права запослених. 

Према ставу 4. члана 29. ПКУ, општим актом и 
уговором о раду може се утврдити право на плаће-
но одсуство у дужем трајању од оног утврђеног 
овим чланом, као и шири круг лица – сродника 
запосленог за које се може утврђивати право на 
плаћено одсуство. Односно, Установа може да одо-
бри запосленом одсуство за сроднике који нису 
наведени и за друга лица која живе у заједничком 
породичном домаћинству са запосленим, у трајању 
утврђеном решењем послодавца. 

Као што се види, ПКУ регулише основ за отсу-
ствовање са рада, као и време трајања сваког одсу-
ства, које има карактер плаћеног одсуства по при-

Новим Посебним колективним уговором за запослене у установама предшколског васпитања и 

образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоупра-

ве („Службени гласник РС“, број 97/2020, у даљем тексту: ПКУ) уређују се права, обавезе и одго-

ворности запослених из радног односа у установама предшколског васпитања и образовања чији 

је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тек-

сту: Установа). ПКУ се непосредно примењује у свим установама на све запослене у предшкол-

ским установама на територији Републике Србије чији је оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина и јединица локалне самоуправе.  
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ватним потребама запослених. При томе, у смислу 
дефиниције коју даје Закон о раду, а која се и овде 
може применити, члановима уже породице сматрају 
се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвоји-
лац, усвојеник и старатељ, али се наведене одредбе 
односе и на „друге сроднике и друга лица“ која живе 
у заједничком породичном домаћинству са запосле-
ним. Закон не дефинише који су то други сродници и 
друга лица, али прописује да та лица морају да живе у 
заједничком породичном домаћинству са запосленим 
да би се сматрала чланом уже породице. Ова регула-
тива, дакле дефинисање других сродника и именова-
ње која су то друга лица – чланови заједничког поро-
дичног домаћинства – по основу којих запослени 
може да остварује право на плаћено одсуство, мора се 
дефинисати општим актом послодавца, у супротном 
примениће се само изричите одредбе овог члана о 
појединим правима на одсуство и његовој дужини. 

 

Правила коришћења плаћеног одуства 
 

Према ставу 1. члана 29. ПКУ, запослени има пра-
во на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено 
одсуство) у укупном трајању до седам радних дана у 
току календарске године, у случају склапања брака, 
порођаја супруге, теже болести члана уже породице и 
у другим наведеним случајевима. Значи, за сваки од 
наведених случајева запослени може да одсуствује са 
рада само онолико радних дана колико је за тај случај 
предвиђено, а укупно највише седам. 

Конкретно, пошто укупно одсуство запосленог 
по свим наведеним основама може износити седам 
радних дана у календарској години, ако запослени 
искористи 7 слободних радних дана по основу 
склапања брака, нема могућности да користи дане 
по основу порођаја члана уже породице или пола-
гања испита, на пример, у истој календарској годи-
ни. Може користити 4 дана за склапање брака а 
остале дане (до 7 радних дана) чувати за друге 
основе одсуствовања са рада. 

У само три случаја, међутим, запослени који 
искористи 7 радних дана по основама из члана 39. 
став 1. ПКУ може користити додатне дане плаћеног 
одсуства, и то: 1) још пет радних дана због смрти 
члана уже породице; 2) још два узастопна дана за 
сваки случај добровољног давања крви, рачунајући 
и дан давања крви, и 3) још пет радних дана због 
порођаја супруге или усвајања детета. 

Треба напоменути да запослени може да одсу-
ствује са рада само у моменту када наступи случај 
по основу кога остварује то право. Ако тај случај 
наступи у време када запослени користи годишњи 
одмор, коришћење годишњег одмора се прекида за 
онолико времена за колико запослени има право на 
одсуство. По истеку одсуства запослени има право 
да настави коришћење годишњег одмора. Ово из 
разлога што запослени не може да одсуствује са 
рада по више основа. 

У конкретном случају, уколико је запослени имао 

право на коришћење плаћеног одсуства у моменту 

када је наступио случај по основу кога остварује то 

право, односно када је наступила смрт члана уже 

породице или када је било потребно да одсуствује са 

посла због склапања брака, морао је та одсуства 

одмах да користи до највише седам радних дана а не 

након протека времена од годину дана од наступања 

наведених случајева. Наиме, дани плаћеног одсу-

ства за сваки појединачни случај у смислу члана 29. 

ПКУ не могу се сабирати и користити у неком 

другом периоду а не у оном када је наступио случај 

по основу кога се остварује то право. 

Значи: 

1) запослени не може да одсуствује са рада по 

више основа у истом тренутку, и 

2) запослени има право на коришћење плаћеног 

одсуства у моменту када је наступио случај по 

основу кога остварује то право. 

На пример, коришћење годишњег одмора и кори-

шћење плаћеног одсуства су права запосленог из рад-

ног односа прописана ПКУ и послодавац та права не 

може да оспори запосленом. То значи, ако запослени 

започне да користи годишњи одмор, а у том периоду 

се догоди случај за који је ПКУ или општим актом 

послодавца прописано да запослени има право на пла-

ћено одсуство, послодавац је дужан да, на захтев запо-

сленог, донесе решење о коришћењу плаћеног одсу-

ства по основу насталог случаја у прописаном трајању. 

У том случају запослени прекида коришћење годи-

шњег одмора и користи плаћено одсуство јер се одсу-

ство може користити само у моменту када за то насту-

пи прописани случај. По истеку плаћеног одсуства 

запослени има право да настави коришћење годишњег 

одмора. Дакле, ако у току коришћења годишњег одмо-

ра наступи неки од наведених случајева за које запо-

слени има право на одсуствовање уз накнаду плате, 

годишњи одмор се продужава за онолико дана за 

колико је запослени имао право на одсуство. 
 

Коришћење плаћеног одсуства због теже  

болести члана уже породице_____________ 
 

Видели смо да ПКУ у члану 29. тачка 5) дозво-
љава плаћено одсуство у случају „теже болести 
члана уже породице“. ПКУ међутим не дефинише 
које су то болести које би се сматрале као тежа 
болест члана уже породице у смислу остваривања 
права на плаћено одсуство запослених, а термин 
„тежа болест“ није дефинисан ни неким другим 
прописом, као ни подзаконским актом. Због тога је 
осетљиво питање за предшколске установе као 
немедицинске установе да саме исчитавају дијагно-
зе из отпусне листе члана ужег породичног дома-
ћинства и тумаче их или не као „тежу болест“. 
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Може се претпоставити да би се на листи ових 
болести могли наћи: малигни тумори, мождани 
удар, инфаркт миокарда, трансплантација органа, 
емболија плућа, бактеријски менингитис, енцефа-
литис, отказивање рада бубрега, тумори мозга, 
хронично обољење јетре, хронично обољење плућа 
(емфизем), тежа обољења жлезда са унутрашњим 
лучењем, теже последице сепсе, теже последице 
перфорације у гастро-интестиналном тракту, хи-
руршке интервенције операције срца и крвних су-
дова, абдомена, дигестивног тракта, дисајних орга-
на, нервног система, женских гениталних органа, 
ортопедске операције, итд. 

Заправо, прави смисао омогућавања коришћења 
плаћеног одсуства запосленом у случају теже боле-
сти члана уже породице заснива се на начелима 
хуманизма и узајамне солидарности. Ради се о ис-
казаној спремности послодавца да помогне у тре-
нутку када је одсуство са рада запосленом најпо-
требније, а да му при том не умањи плату. 

У случају да такво (седмодневно) плаћено одсу-

ство са рада у току једне календарске године буде 

недовољно, Установа је према запосленом испуни-

ла своју обавезу по ПКУ, а запослени, сходно од-

редбама члана 73. Закона о здравственом осигура-

њу, има могућност да под условима предвиђеним 

наведеним чланом користи право да одсуствује са 

рада због неге оболелог члана уже породице, за 

које време му припада одговарајућа накнада плате. 

Установа запосленом треба да омогући одсуство 
са рада уз накнаду плате због теже болести члана 
уже породице уколико су испуњени следећи усло-
ви, а то да је: 

– лице због кога се тражи плаћено одсуство заи-
ста члан уже породице запосленог; 

– запослени учинио извесним да се ради о боле-
сти члана његове уже породице; 

– анализом целокупне ситуације утврђено да би 
члану уже породице запосленог његово одсуство са 
рада било потребно, односно да би му користило. 

 

Коришћење плаћеног одсуства поводом 

 добровољног давања крви______________ 
 

Одобрено плаћено одсуство за случај добровољног 
давања крви не представља награду запосленом, већ 
време неопходно за регенерацију организма. 

Време у ком ће користити своје право на плаћено 
одсуство не зависи од жеље запосленог, већ од 
реалне потребе да одређени догађај у његовом 

животу буде обављен уз могућност одсуства са 
посла. Стога наведени разлози искључују могућност 
да добровољни давалац крви своје право на плаћено 
одсуство, које му припада по члану 29. став 1. тачка 
11) ПКУ, искористи накнадно, већ је дужан да исто 
искористи искључиво на дан давања крви и први 
наредни дан, дакле узастопно. Шта више, с обзиром 
да ПКУ не предвиђа да се трајање плаћеног одуства 
по овом основу везује за радне дане – то значи да 
уколико запослени да крв у нерадне дане – нема 
право да плаћено одсуство по овом основу користи 
почев од првог наредног радног дана. 

 

Коришћење плаћеног одсуства у радне дане 
 

Чланом 29. ПКУ није поменуто да се дани пла-

ћеног одсуства рачунају као петодневна радна 

недеља, као што је то случај код годишњих одмора. 

То значи да се код ове врсте одсуства рачунају 

само они дани у којима је запослени требало да 

ради да није наступио случај плаћеног одсуства. 

Другим речима, без обзира на то да ли је у Устано-

ви уведена петодневна или шестодневна радна 

недеља, као радни дани у које се користи плаћено 

одсуство на основу члана 29. ПКУ рачунају се само 

они дани у које је по свом радном распореду запо-

слени требало да ради (као што смо претходно 

напоменули, ово се једино не односи на одсуство 

због добровољног давања крви). 
 

Висина накнаде плате 
 

Сагласно члану 114. Закона о раду и члану 39. ПКУ, 

за време одсуствовања са рада по основу наведених 

случајева плаћеног одсуства, запослени има право на 

накнаду плате у висини просечне плате у претходних 

дванаест месеци у односу на месец у коме је одсуство 

започето. У обрачун основице за ову накнаду плате, 

улазе сва примања запосленог са карактером плате и 

ефективни часови рада за које је та плата остварена за 

последњих 12 месеци, чијим дељењем се добија "плата 

по дану" запосленог, која се множи бројем дана одсу-

ства ради утврђивања износа накнаде плате. 

 

Решење о плаћеном одсуству 
 

Плаћено одсуство, по основама и у дужини утвр-

ђеним општим актом установе, може се користити 

када овлашћено лице Установе (директор или дру-

го лице) донесе одговарајуће решење о томе. 
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Основице за обрачун плата  

у установама образовања и васпитања  

– од плате за март 2021. године 

На све органе и организације у јавном 
сектору, дакле и установе образовања и 
васпитања, односе се одредбе измена и допуна 
Закона о буџетском систему (објављене у 
„Службеном гласнику РС“ број 149/2020), 
којима су утврђени проценти повећања 
основица за плате запослених у току 2021. 

године. У поменутом броју 1/2021 нашег часописа 
навели смо основице за плате које су у примени у 
јавном сектору од плате за децембар 2020. године, 
међутим за већи број буџетских корисника, као и за 
установе образовања и васпитања, утврђено је даље 
повећање плата од плате за март 2021. године, о чему 
дајемо више детаља у наставку чланка. 

Основице за обрачун плата запослених у установама образовања и васпитања 
 

Сагласно ставу 58. члана 27е Закона о 
буџетском систему, основице за обрачун и 
исплату плата за запослене у јавним слу-
жбама које је основала Република Србија, 
аутономна покрајина, општина, град или 
градска општина у складу са законом којим 
се уређује оснивање и рад јавних служби, 
дакле и у установама образовања и васпи-
тања, у 2021. години повећавају се: 

– за 3,5% почев од плате за децембар 
2020. године, и 

– за 5% у односу на основице из 2020. године 
(пре децембарске) – почев од плате за март 2021. 
године (што износи 1,4% у односу на претходно 
важеће основице, које се примењују почев од плате 
за децембар 2020. године). 

На основу ових законских одредби, Влада РС је 

својим закључцима утврдила да основице за обра-

чун и исплату плата запослених у јавним службама, 

дакле и запослених у установама образовања и вас-

питања, у 2021. години износе: 
 

Јавне службе  

НЕТО ОСНОВИЦА за 

плате, почев од плате за 

децембар 2020. год. 

НЕТО ОСНОВИЦА за 

плате, почев од плате за 

МАРТ 2021. год. 

1. Плате запослених у основном и средњем 
образовање и ученичком стандарду  

3.531,40 3.582,58 

2. Плате запослених у студентском стандарду 3.365,48 3.414,25 

3. Плате запослених у високом образовању које се 
финансирају из буџета 

3.212,48 3.259,04 

4. Плате запослених у научно-истраживачкој 
делатности – истраживача (осим истраживача који 
право на повећање плате остварују по основу 
радног односа у високошколској установи) и 
помоћном особљу које се финансирају из буџета 

повећање је исказано у 
проценту и износи 3,5% 

повећање је исказано у 
проценту и износи 5,0% 
(у односу на основицу из 

2020.) 

5. Плате запослених у предшколском образовању 3.531,40 3.582,58 

Како смо писали у броју 1/2021 нашег часописа, с обзиром на то да су фискална кретања у 

2020. години била боља од планираних и да је одговорно вођење фискалне политике у комбинаци-

ји са повољним макроекономским амбијентом омогућило умерену релаксацију фискалне поли-

тике, планирано је да се створени фискални простор искористи, између осталог, и за повећање 

плата у јавном сектору у 2021. години. Кад кажемо „јавни сектор“, мислимо на државне органе, 

органе аутономне покрајине, органе јединица локалне самоуправе, друге органе и организације 

које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, јавне 

агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама, јавне службе које се 

финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, 

односно из доприноса за обавезно социјално осигурање и организације обавезног социјалног осигу-

рања. Према томе, обухваћене су и установе образовања и васпитања. 
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Као што смо рекли, повећање основица за плате 
од плате за март износи 1,4% у односу на основице 
које су важиле од децембра 2020. године. 

Подсећамо, до краја 2021. године, и са новим 
основицама од за месец март, плате за запослене у 
установама образовања и васпитања ће се исплаћи-
вати, као и до сада, према одредбама: 

1) Закона о платама у државним органима и јавним 

службама („Службени гласник РС“, бр. 35/2011 ... 

21/2016 – др.закон), и 

2) Уредбе о коефицијентима за обрачун и испла-

ту плата запослених у јавним службама („Службе-

ни гласник РС“, бр.  44/2001 … 58/2014). 
 

На бази нове основице, обрачун плате за наставника је следећи: 
 

Средње Образовање – Наставник (VII степен): 
                                                 – основни коефицијент                           17,32 

                                                 – који је разредни старешина                 + 4% 

Укупан коефицијент (17,32 + 0,69)             18,01_______ 

                                               – основица за обрачун плате нето               3.582,58 дин. 

     – основна нето плата (18,01 x 3.582,58)   64.522,27 дин. 

 

Пример обрачуна плате дат је у наредној табели: 
 

Ред. 

број 
Опис Износ  

1. Основна нето плата  64.522,27 

2. Основна бруто плата (Н – 1.830,00) : 0,701  89.432,62 

3. Број година рада у радном односу 10 

4. Укупан проценат додатка (ред. бр. 3 x 0,4%) 4% 

5. Износ додатка (ред. бр. 2 x ред. бр. 4)   3.577,30 

6. Бруто плата (ред. бр. 2 + ред. бр. 5) 93.009,92 

7. Пореска олакшица 18.300,00 

8. Пореска основица (ред. бр. 6 – ред. бр. 7) 74.709,92 

9. Порез (10% на ред. бр. 8)   7.470,99 

10. Доприноси на терет запосленог (19,90% на ред. бр. 6) 18.508,97 

11. Доприноси на терет послодавца (16,65% на ред. бр. 6) 15.486,15 

12. Нето плата за исплату (ред. бр. 6 – ред. бр. 9 – ред. бр. 10) 67.029,96 

Ако је плата најпре утврђена у нето износу, већа је од 

важеће најниже основице доприноса, а нижа од важеће 

највише основице доприноса (као што је то у примеру), 

бруто плата се добија применом следеће формуле: 
 

Бруто плата = (Нето плата – 18.300,00 x 10%) : ((100 – 19,90 – 10) : 100) 

Бруто плата = (Нето плата – 1.830,00) : 0,701 
 

где је: 

19,90 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог; 

10% – пореска стопа на плате; 

0,701 – коефицијент добијен из односа [100 – (10 + 19,90)] / 100; 

1.830,00 дин. – износ пореског умањења у висини пореза на плате од 10%. 
 

Напомене у вези исплате минималне плате 
 

Навели смо да су основице за обрачун плата у 

2021. години у просвети повећане, међутим, уочена 

је чињеница да за нека најнижа радна места у про-

свети умножак основице и коефицијента даје плату 

која је нижа од минималне законске плате. Кон-

кретно, коефицијенти послова за радна места у 

основној или средњој школи, као што су портир, 

чувар, курир, домар, пеглерка, сервирка, вешерка, 

помоћни кувар, ложач, телефониста, дактилограф 

(II степен стручне спреме) износи 6,83, за радно  

 

место „спремачица“ (I степен стручне спреме) 

износи 6,30 а за радно место „физички радник“ 

износи 5,99. То практично значи да основна плата 

као умножак нове основице и наведених коефици-

јената радних места износи нето: 

– за физичког радника: 3.582,58 динара x 5,99 = 

21.459,65 динара; 

– за спремачицу: 3.582,58 динара x 6,30 = 22.570,25 

динара; 

– за портира, чувара, курира, домара, пеглерку, 

сервирку, вешерку, помоћног кувара, ложача, теле-
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фонисту, дактилографа: 3.582,58 динара x 6,83 = 

24.469,02 дин. 

Може се приметити да су основне нето плате на 
овим радним местима све испод законске мини-
малне плате за март 2021. године (исплата у априлу 
2021. године) који има 184 часова рада (31 дан – 4 
суботе – 4 недеље = 23 радна дана), па минимална 
плата за овај месец износи (184 x 183,93) 33.843,12 
динара. Наравно, треба имати у виду да у плату 
запослених, осим умношка основице за обрачун и 
коефицијента за радно место, чине и додаци на 
плату. Додаци на плату су утврђени прописима, а 
обрачунавају се у висини утврђеној Законом о пла-
тама у државним органима и јавним службама и у 
складу са посебним колективним уговором. Реч је о 
следећим додацима на плату: 

– за време проведено у радном односу (минули рад); 

– за рад дужи од пуног радног времена (преко-

времени рад); 
– за рад на дан државног и верског празника; 

– за повећане трошкове рада и боравка на терену 

(теренски додатак); 

– за рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наред-

ног дана). 

Свакако да ће многим запосленима остваривање 
ових додатака подићи плату изнад минималне, али 
ће свакако још увек доста плата бити обрачунавано 
испод минималне. У таквом случају обрачунски 
радници у школама морају да имају у виду следеће: 
ако се на основу елемената за обрачун и исплату 
основне плате код послодавца (коефицијент x ос-
новица) утврди да је основна плата запосленог ма-
ња од минималне плате, послодавац је обавезан да 
запосленом исплати минималну плату утврђену од-
луком о висини минималне плате. Наиме, чланом 

107. ст. 1. до 3. Закона о раду прописано је да се 
основна плата одређује на основу услова утврђених 
правилником, потребних за рад на пословима за 
које је запослени закључио уговор о раду и времена 
проведеног на раду. Ако су општим актом посло-
давца утврђени елементи за обрачун и исплату 
основне плате запослених (коефицијент посла и 
вредност коефицијента), послодавац је дужан да 
основну плату запосленом утврди и исплати на 
основу наведених елемената. Међутим, ако се на 
основу наведених елемената утврди да је основна 
плата запосленог мања од важеће минималне плате, 
послодавац је обавезан да запосленом исплати ми-
нималну зараду за месец у ком се врши исплата. У 
том случају основица за обрачун додатака на плату 
је минимална плата. 

Право на минималну плату за јавне службе чија је 

основна плата мања од минималне зараде потврдило 

је и Министарство рада и социјалне политике у свом 

Мишљењу бр. 120-01-18/2010-02 од 11.03.2011. годи-
не, у коме се каже: 

„С обзиром на то да основну плату запосленог у 
јавним службама чини производ коефицијента и 
основице за обрачун и исплату плата, основна 
плата према одредбама Закона о раду не може да 
буде нижа од минималне плате коју уређује Соци-

јално-економски савет. 

Напомињемо да запослени чија је основна плата 

(израчуната као производ коефицијента и основи-

це) мања од минималне плате, имају право на дода-

так на плату у складу са чланом 5. Закона о платама 

у државним органима и јавним службама. Основица 

за обрачун ових додатака је минимална бруто плата, 

која је у овом случају основна плата.“.   
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Обрачун пуне и сразмерне пореске  

олакшице на плату запосленог  

у школи у пуном радном времену 

 

Дефинисање примања са карактером 

плате у Закону о порезу на која се примењује  

пореско ослобођење____________________ 
 

Као што смо рекли, нови неопорезиви износ за 

све исплате са карактером плате у 2021. години 

износи 18.300,00 динара. При томе, имамо у виду 

да се, сходно одредбама Закона о платама у држав-

ним органима и јавним службама („Сл. гласник 

РС“, бр. 34/2001 ... 21/2016 – др. закон), који се још 

увек примењује у образовним установама, плате 

запослених утврђују на основу: 
– основица за обрачун плата (које утврђује Влада), 
– коефицијената који се множе са основицама (у 

складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених у јавним службама – „Слу-

жбени гласник РС“, бр. 44/2001 … 58/2014), 
– додатака на плату (минули рад, прековремени 

рад, рад на дан државног и верског празника, те-

ренски додатак и рад ноћу), и 

– обавезе које запослени плаћа по основу пореза 

и доприноса за обавезно социјално осигурање из 

плате, у складу са законом. 

Сва наведена примања имају карактер плате, 
што значи да се на њих примењује пореска олак-

шица од 18.300 динара како би се одредила пореска 

основица. 

Подсећамо такође да се следеће исплате са ка-

рактером плате не умањују за 18.300 динара ра-

ди утврђивања пореске основице: 
– Накнада плате због рада са скраћеним радним 

временом (II категорија инвалидности) и накнада 

због мање плате на другом одговарајућем послу (III 

категорија инвалидности) која се исплаћује на 

терет Фонда ПИО; 

– Уговорена накнада и друга примања која се 

остварују обављањем привремених и повремених 

послова на основу уговора закљученог непосредно 

са послодавцем, као и на основу уговора закључе-

ног преко омладинске или студентске задруге. 
 

Обрачун пуне пореске пореске олакшице 

на плату______________________________ 
 

Код утврђивања основице пореза на плату, плата 

запосленог умањује се за 18.300,00 динара месечно у 

пуном износу за запосленог који ради са пуним 

радним временом код једног послодавца. За кори-

шћење неопорезивог износа у целини такође је битно 

да је запослени за пун фонд сати рада остварио пла-

ту, односно накнаду плате на терет послодавца или 

комбиновано – плату и накнаду плате. 

Када запослени у току месеца због заснивања, 

престанка или мировања радног односа, односно 

другог разлога не оствари плату за пун фонд радних 

часова, нема право на пуну пореску олакшицу већ на 

сразмерну. 

Према томе, за коришћење пореске олакшице 

на плату у целини, неопходно је да је  запослени: 

– у радном односу са пуним радним временом, 

– остварио плату или накнаду плате, односно пла-

ту и накнаду плате на терет послодавца за пун фонд 

часова рада за конкретан месец. 

Такође треба имати у виду право на умањење 

плате за пун износ пореске олакшице од 18.300,00 

динара имају и: 

1) инвалиди рада II и III категорије, на име пла-

те коју добијају од послодавца, сходно члану 7. Пра-

вилника о начину и поступку обрачунавања пореза на 

плате у случају умањења пореске основице („Службе-

ни гласник РС“, број 115/2013 – у даљем тексту: 

Правилник), при чему треба подсетити да они нема-

ју право на пореску олакшицу на накнаду коју доби-

јају од Фонда ПИО; 

2) запослени који се цео месец налазе на боло-

вању на терет Републичког фонда за здравствено 

Према одредбама члана 15а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник 

РС“, бр. 24/2001 ... 153/2020, у даљем тексту: Закон о порезу), основицу пореза на плате чини 

плата запосленог умањена за износ од 18.300 динара месечно, за лице које ради са пуним радним 

временом. Наглашава се да примена поменуте пореске олакшице на плате од 18.300,00 динара 

важи за пуно радно време, међутим, у одређеним случајевима школе као послодавци ће доћи у 

ситуацију да и запосленима који раде пуно радно време обраћунавају умањену, сразмерну пореску 

олакшицу, на шта ћемо указати у наставку текста. 
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осигурање (у даљем тексту: Фонд), као и лица која 

за цео месец остварују накнаду за породиљско одсу-

ство, тј. они који примају накнаду плате за цео месец 

на терет другог исплатиоца а не од свог послодавца. 
 

Утврђивање сразмерне пореске олакшице 

на плату запосленог који ради са пуним 

радним временом______________________ 
 

Сагласно одредбама члана 4. став 4. и члана 5. став 

5. Правилника, за запосленог који ради са пуним рад-

ним временом, сразмерна пореска олакшица се 

користи у следећим случајевима: 

– заснивања или престанка радног односа у току 

месеца, па плата није остварена за пун фонд сати 

рада за месец, 

– мировања радног односа у делу месеца, па пла-

та није остварена за пун фонд сати рада за месец, 

– у другим случајевима (неоправдано одсуство) 

када се плата не оствари за пун фонд радних часова, 

– када запослени за одговарајући месец поред 

плате код послодавца, односно накнаде плате на 

терет послодавца, остварује и накнаду плате код 

другог исплатиоца (по основу привремене спрече-

ности за рад преко 30 дана, породиљског одсуства 

и др.). 

У свим наведеним случајевима утврђује се сра-

змерна пореска олакшица, и то на бази сати за 

које је запослени са пуним радним временом оства-

рио плату, односно накнаду плате код послодавца, 

у односу на пун фонд радних часова за тај месец. 

Погледајмо у наставку неколико примера утвр-

ђивања сразмерне пореске олакшице на плату 

запосленог у пуном радном времену. 

1. Ако је инвалид рада II и III категорије део 

месеца радио а део месеца је био на боловању на 

терет Фонда, право на умањење има и послодавац и 

исплатилац накнаде плате, сразмерно односу броја 

радних часова, односно одсуства за које прима накна-

ду од другог исплатиоца и пуног фонда радних часова 

за тај месец. Дакле, ако је запослени инвалид рада II 

категорије користио боловање на терет Фонда од 40 

сати у току месеца (10 радних дана по 4 сата), а оста-

так месеца од 48 сати је радио (12 дана по 4 сата), сра-

змерна пореска олакшица за оба исплатиоца у односу 

на пун фонд радних часова за месец (од 22 радна 

дана x 4 сата) од 88 сати, износи: 

– за накнаду плате за боловање на терет Фонда: 

((40 : 88) x 18.300) = 8.318,18 динара; 

– за плату: 

((48 : 88) x 18.300) = 9.981,82 динара. 

2. Када запослени у току месеца заснује радни 

однос, или му у току месеца престане радни однос, 

при обрачуну пореске олакшице на плату за део 

месеца умањење се врши само за део пореске 

олакшице, сразмерно броју сати рада за који се 

утврђује сразмера у односу на пуно радно време. 

На пример, запослени је засновао радни однос 

25. у месецу и имао укупно четири радна дана у 

том месецу, односно 32 часа рада. Пошто је у месе-

цу пун фонд часова рада 184 часа, за овог запосле-

ног се сразмерни неопорезиви износ утврђује према 

броју часова рада за које је запослени остварио 

плату код послодавца за тај месец (а то је 32 часа) и 

броја радних часова пуног радног времена за тај 

месец код послодавца (што износи 184 часа). У 

овом примеру умањење пореске основице за овог 

запосленог износи 3.182,61 динар ((32 : 184) x 

18.300,00). 

3. Када запослени у току месеца не оствари 

пун фонд часова рада из неоправданих разлога 
(кашњења, изласци, неоправдани изостанци), при 

обрачуну пореске олакшице на плату утврђује се 

сразмерни износ пореске олакшице, из односа броја 

сати рада за које се утврђује сразмера и сати пуног 

радног времена. 

На пример, запослени је у месецу имао 16 сати 

неоправданог одуства. Пошто је у месецу пун 

фонд часова рада 176 сати, за овог запосленог се 

сразмерни неопорезиви износ утврђује према 

броју часова рада за које је запослени остварио 

зараду код послодавца за тај месец (а то је 160 

часова), и броја радних часова пуног радног вре-

мена за тај месец код послодавца (што износи 

176 часова). У овом примеру умањење пореске 

основице за овог запосленог износи 16.636,36 

динара ((160 : 176) x 18.300,00). 

4. Када запослени за конкретан месец, поред 

плате за сате рада код послодавца, оствари и 

накнаду плате код другог исплатиоца (боловање 

преко 30 дана, породиљско одсуство), а све то у 

пуном радном времену, умањење плате код посло-

давца, односно накнаде плате код другог исплатио-

ца, врши сваки исплатилац сразмерно односу броја 

радних часова за које се остварује плата код посло-

давца, односно накнада плате код другог исплатио-

ца, у односу на пуно радно време, с тим да укупно 

умањење износи 18.300,00 динара месечно јер се 

овде ради о пуном радном времену. 

Пример за овакав обрачун дат је у наредној табе-

ли, за пуно радно време од 184 часа у посматраном 

месецу: 
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Ред. 

број 
Опис 

Плата за рад 

код послодавца 

за 100 часова  

у месецу 

Накнада плате за 

боловање преко 30 

дана за 84 часа  

у месецу 

Укупно за 184 

часа пуног 

радног времена 

1 2 3 4 5 

1. Обрачуната месечна бруто плата (колона 3) 

односно накнада плате (колона 4) 50.000,00 35.000,00 85.000,00 

2. Умањење пореске основице:    

 а) сразмерно умањење  

    (100 : 184 = 54,35% x 18.300,00) 9.945,65  9.945,65 

 б) сразмерно умањење  

    (84 : 184 = 45,65% x 18.300,00)  8.354,35 8.354,35 

3. Пореска основица за порез на плате 

 (ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 40.054,35 26.645,65 66.700,00 

 

Пошто у овом случају запослени остварује пуно 

радно време код два исплатиоца, сваки од њих ума-

њује пореску основицу за износ сразмеран времену 

рада, односно боловања на терет другог исплатиоца, 

с тим што укупно умањење износи 18.300,00 динара 

месечно. Тиме је испоштована одредба члана 15а 

став 4. Закона о порезу, да кад лице остварује пуно 

радно време код два или више исплатиоца, умањење 

за неопорезованих 18.300,00 динара сваки исплати-

лац врши сразмерно часовима за исплату у односу 

на пуно радно време, с тим што укупно умањење 

износи 18.300,00 динара месечно. 

5. Када запосленом у једном делу месеца ми-

рује радни однос (по основама из члана 79. Закона 

о раду), пореска олакшица на исплаћену плату за 

остатак месеца умањује се сразмерно неизвршеним 

часовима рада у односу на пуно радно време за 

конкретан месец. 

На пример, запослени је у месецу имао 20 дана 

(160 часова) мировања радног односа а 3 дана је 

радио (24 часа). Пошто је у месецу пун радни фонд 

184 часа, за овог запосленог се сразмерни неопоре-

зиви износ утврђује према броју часова рада за које 

је запослени остварио плату код послодавца за тај 

месец (а то је 24 часа) у односу на број радних 

часова пуног радног времена за тај месец код 

послодавца (што износи 184 часа). У овом примеру 

умањење пореске основице за овог запосленог 

износи 2.386,96 динара ((24 : 184) x 18.300,00). 

6. Када запосленом у месеци има прековреме-
не сате рада, има право на пореску олакшицу која 

не може бити већа од пуне важеће пореске олакши-

це од, тренутно, 18.300,00 динара. 

На пример, запослени је у месецу имао 10 преко-

времених часова. Пошто је у том месецу пун радни 

фонд код послодавца 184 часа, овај запослени је 

остварио укупно 194 часова рада у месецу. Овај 

запослени има право на пуну пореску олакшицу од 

18.300,00 динара, јер без обзира на остварене преко-

времене сате, пореска олакшица на плату не може 

бити већа од законом утврђене за пуно радно време, 

дакле тренутно од 18.300,00 динара. 
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Обрачун плате и пореског умањења  

за рад у непуном радном времену 
 

У свим наведеним случајевима, умањење плате код 

послодавца врши се сразмерно односу броја радних 

часова за које остварује зараду код послодавца у 

односу на пун фонд радних часова за тај месец. Одно-

сно, основица пореза на зараду се утврђује тако што 

се остварена плата умањује за сразмеран неопоре-

зиви износ, који се утврђује сразмерно односу бро-

ја радних часова за које је запослени остварио 

зараду код послодавца за тај месец, и броја радних 

часова пуног фонда радних часова за тај месец. 

Дакле, ако у току месеца запослени нема пуно 

радно време код послодавца, обрачун пореског ума-

њења такође мора да се прилагоди времену проведе-

ном на раду. Конкретно: 

1) Када запослени у току месеца због заснивања, 

престанка или мировања радног односа, односно 

другог разлога, не оствари зараду за пун фонд рад-

них часова, основица пореза на зараду утврђује се 

тако што се остварена плата умањује за сразмеран 

неопорезиви износ, који се утврђује сразмерно одно-

су броја радних часова за које је запослени остварио 

зараду код послодавца за тај месец и броја радних 

часова пуног фонда радних часова за тај месец; 

2) За запосленог који ради са непуним радним 

временом код једног или више послодаваца и 

укупно не остварује пуно радно време, умањење 

плате за припадајући сразмерни износ врши се сра-

змерно радном времену тог запосленог код сваког 

послодавца у односу на пуно радно време, с тим да 

укупно умањење мора бити мање од неопорезивог 

износа од 18.300,00 динара. 

Према томе, износ умањења пореске основице 

зависи од тога да ли је код послодавца запослени 

засновао радни однос са пуним или са непуним рад-

ним временом, у складу са Законом о раду, односно да 

ли је засновао радни однос код конкретног послодавца 

првог дана у месецу или касније у току месеца. 

Дајемо примере обрачуна плата за пуно радно 

време од 184 часа, за рад са половином пуног радног 

времена и за 32 часа рада у току тог месеца: 

Ред. 

број 
Опис 

Пуно 

радно 

време 

Рад са 

половином 

пуног радног 

времена 

Заснован радни однос 

код послодавца у току 

месеца и остварена 32 

часа рада у току тог месеца 

1. Обрачуната месечна бруто плата 80.000,00 40.000,00 18.000,00 

2. Умањење пореске основице: – – – 

 а) пуно умањење 18.300,00 – – 

 б) умањење 50% (18.300 x 50%) – 9.150,00 – 

 ц) сразмерно умањење (32 : 184 = 17,39% x 18.300,00) – –   3.182,61 

Према члану 15а став 3. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001 

... 153/2020; у даљем тексту: Закон о порезу), у 2021. години, за лице које ради са непуним радним 

временом, умањење од 18.300,00 динара је сразмерно радном времену тог лица у односу на пуно рад-

но време. Истовремено, према члану 4. став 4. и члану 5. Правилника о начину и поступку обрачу-

навања пореза на плате у случају умањења пореске основице („Службени гласник РС“, број 115/2013 

– у даљем тексту: Правилник), прецизирано је да се сразмеран износ пореске олакшице на плату 

примењује када плата у току месеца није остварена за пун фонд радних часова: 

– због заснивања или престанка радног односа; 

– због мировања радног односа у делу месеца; 

– због других разлога (нпр. неоправданог одсуства са рада); 

– када запослени у току месеца поред плате, односно накнаде плате код послодавца, остварује 

и накнаду плате код другог исплатиоца (по основу привремене спречености за рад преко 30 дана, 

породиљског одсуства и др.). 
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Ред. 

број 
Опис 

Пуно 

радно 

време 

Рад са 

половином 

пуног радног 

времена 

Заснован радни однос 

код послодавца у току 

месеца и остварена 32 

часа рада у току тог месеца 

3. Пореска основица за порез на плате 

(ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 61.700,00 30.850,00 14.817,39 

4. Износ пореза (ред. бр. 3. x 10%)  6.170,00 3.085,00   1.481,74 

5. Основица доприноса 80.000,00 40.000,00 18.000,00 

6. Доприноси на терет запосленог (19,9 на ред. бр. 5) 15.920,00 7.960,00   3.582,00 

7. Нето за исплату (ред. бр. 1 – ред. бр. 2 – ред. бр. 3)  57.910,00 28.955,00 12.936,26 

8. Доприноси на терет послодавца (16,65% на ред. бр. 5) 13.320,00 6.660,00   2.997,00 

У наведеним примерима плата се умањује за 18.300,00 

динара месечно у пуном износу за запосленог који 

ради са пуним радним временом, а сразмерно за 

запосленог који ради са непуним радним временом. 

Трећи пример се односи на запосленог који у току 

месеца због заснивања, престанка или мировања рад-

ног односа у току месеца не оствари зараду за пун 

фонд радних часова. На пример, запослени је засно-

вао радни однос 25. у месецу и имао укупно четири 

радна дана у том месецу, односно 32 часа рада. 

Пошто је у месецу пун фонд часова рада 184 часа, за 

овог запосленог се сразмерни неопорезиви износ 

утврђује према броју часова рада за које је запослени 

остварио зараду код послодавца за тај месец (а то је 

32 часа) и броја радних часова пуног радног времена 

за тај месец код послодавца (што износи 184 часа). У 

овом примеру умањење пореске основице – сразмер-

ни износ пореске олакшице за овог запосленог износи 

3.182,61 динара ((32 : 184) x 18.300,00). 

Слични су и наредни примери: 

1) Ако запослени неоправдано у месецу одсуству-

је са посла 16 часова, његова плата у месецу који 

има 184 часа ће се обрачунати за (184 – 16) 168 

часова, а сразмерно пореско умањење ће износити: 

(168 : 184) x 18.300 = 16.708,70 динара; 

2) Запослени је одрадио првих 80 часова у месецу, 

а затим је започео коришћење мировања радног 

односа током остатка месеца од (184 – 80) 104 часа. 

Сразмерна пореска олакшица за овог запосленог је: 

(80 : 184) x 18.300 = 7.956,52 динара. 

Међутим, увек када се врши обрачун са сразмер-

ним износом пореског умањења на плате, мора се 

применити и одговарајућа формула за превођење 

такве плате са нето у бруто износ, ако је уговорена 

нето плата са запосленим. 

У другом примеру из претходне табеле имали смо 

коришћење половине радног времена, па и примену 

половине пореског умањења. Зато формула којом се 

у таквој ситуацији преводи нето плата у бруто гласи: 

Бруто плата = (Нето плата – 18.300,00 x 50% x 

10%) : ((100 – 19,90 – 10) : 100) 

Бруто плата = (Нето плата – 9.150) : 0,701 

У поменутом другом примеру нето плата је износи-

ла 28.955,00 динара, па њена бруто вредност износи: 

Бруто плата = (28.955,00 – 915,00) : 0,701 = 40.000,00 

динара, од ког износа се и пошло у обрачуну. 

У трећем примеру из претходне табеле имали смо 

коришћење радног времена са 17,39%, зато формула 

којом се у таквој ситуацији преводи нето плата у 

бруто гласи: 

Бруто плата = (Нето плата – 18.300,00 x 17,39% x 

10%) : ((100 – 19,90 – 10) : 100) 

У поменутом трећем примеру нето плата је износи-

ла 12.936,26 динара, па њена бруто вредност износи: 
Бруто плата = (12.936,26 – 318,24) : 0,701 = 18.000,00 

динара, од ког износа се и пошло у обрачуну. 

Према томе, увек када у пракси послодавци буду 

имали непуно радно време код обрачуна плате, 

било да се то остварује радом код једног или радом 

код два или више послодаваца, мораће на овај 

начин да прилагођавају формуле за превођење нето 

плата у бруто, ако су са запосленим уговорили 

исплату нето плате. 
 

Обрачун плате и пореског умањења када  

запослени ради код више послодаваца___ 
 

На основу члана 15а Закона о порезу и одредаба 

Правилника, можемо навести случајеве примене по-

реског умањења односно утврђивања пореске осно-

вице када запослени ради код више послодаваца: 

1) Кад запослени остварује пуно радно време 

код два послодавца или више послодаваца, умањење 

од 18.300,00 динара врши сваки послодавац сра-

змерно радном времену тог запосленог код сваког 

послодавца у односу на пуно радно време, с тим да 

укупно умањење износи 18.300,00 динара месечно 

(члан 15а став 4. Закона о порезу); 



 

 

48. strana »SAVREMENA PRAKSA [KOLA« 

2) Кад запослени остварује непуно радно време 

код или више послодаваца, умањење плате за при-

падајући сразмерни износ врши се сразмерно рад-

ном времену тог запосленог код сваког послодавца у 

односу на пуно радно време, с тим што збир умање-

ња мора бити мањи од 18.300,00 динара месечно, 

односно сразмерно укупном радном времену запо-

сленог у односу на пуно радно време (члан 15а став 

5. Закона о порезу). 
 

Умањење пореске основице за рад код два  

послодавца или више послодаваца у ПУНОМ 

 РАДНОМ ВРЕМЕНУ 
 

Ако запослени ради код два послодавца (100 час. 
+ 84 час.) остварујући пуно радно време, умањење 
пореске основице од 18.300,00 динара сваки посло-
давац врши сразмерно радном времену запосленог. 
Конкретно, за пуно радно време од 184 часа у 
посматраном месецу, обрачун изгледа овако: 

Ред. 

број 
Опис 

Послодавац I – рад 

у непуном радном 

времену од 100 

часова месечно 

Послодавац II – 

рад у непуном 

радном времену од 

84 часа месечно 

Укупно за 184 

часа пуног 

радног 

времена 

1 2 3 4 5 

1. Обрачуната месечна бруто плата 40.000,00 35.000,00 75.000,00 

2. Умањење пореске основице:    

 а) сразмерно умањење 

    (100 : 184 = 54,35% x 18.300)   9.945,65    9.945,65 

 б) сразмерно умањење 

    (84 : 184 = 45,65% x 18.300)    8.354,35   8.354,35 

3. Пореска основица за порез на плате 

(ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 30.054,35 26.645,65 56.700,00 

Пошто запослени остварује пуно радно време код два 

послодавца, сваки од њих умањује пореску основицу за 

износ сразмеран времену рада запосленог, с тим што укупно 

умањење износи 18.300,00 динара месечно. Тиме је испо-

штована и одредба члана 15а став 4. Закона о порезу да кад 

лице остварује пуно радно време код два или више послода-

ваца, умањење за неопорезованих 18.300.00 динара врши 

сваки послодавац сразмерно радном времену код послодав-

ца у односу на пуно радно време, с тим што укупно умање-

ње износи 18.300,00 динара месечно. Истовремено, тиме је 

испоштована и одредба члана 4. став 3. Правилника да се 

умањење основице пореза на плате за неопорезиви износ 

врши сразмерно радном времену тог запосленог код сваког 

послодавца у односу на пуно радно време за тај месец. 

Умањење пореске основице за рад код два 

послодавца или више послодаваца у НЕПУНОМ  

РАДНОМ ВРЕМЕНУ 
 

Ако запослени ради код два или више послода-

ваца остварујући непуно радно време, умањење 

пореске основице врши сваки послодавац сра-

змерно радном времену запосленог. Конкретно, 

ако запослени ради код два послодавца укупно 

150 часова месечно, а пуно радно време је 184 

часа за конкретан месец, умањење пореске осно-

вице износи 14.918,48 динара ((150 : 184) x 

18.300,00), а обрачун по послодавцима је следећи:

 

Ред. 

број 
Опис 

Послодавац I – рад од 

100 часова месечно 

Послодавац II – рад од  

40 часова месечно 

Укупно за 150 

часова  

1. Обрачуната месечна 

бруто плата 30.000,00 25.000,00 55.000,00 

2. Укупно умањење 

пореске основице 

  9.945,65 

(100 : 150 = 66,7% x 14.918,48) 

  4.972,83 

(50 : 150 = 33,3% x 14.918,48) 14.918,48 

3. 

 

Пореска основица за 

порез на плате 

(ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 20.054,35 20.027,17 40.081,52 
 

Пошто запослени остварује непуно радно време код два послодавца, сваки од њих умањује пореску основицу 
за износ сразмеран времену рада запосленог.  
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 Организовање синдиката у школи  

и обрачун синдикалне чланарине  

 

Према члану 215. Закона о раду, синдикат може 
да се оснује у складу са општим актом синдиката. То 
значи да синдикат у школи може да се оснује у 
складу са општим актом конкретне синдикалне 
организације, односно централе на нивоу Републике. 
Закон овде не прописује никакво мерило, већ је 
оснивање синдиката код послодавца у надлежности 
конкретног републичког синдиката и његових аката. 

Према члану 50. Посебног колективног уговора 
за запослене у основним и средњим школама и 
домовима ученика („Сл. гласник РС“, бр. 21/2015, 
Споразум 16/2018, у даљем тексту: ПКУ), запосле-
ни у школи имају право да без претходног одобре-
ња организују синдикат, као и да му приступају под 
искључивим условима, да се придржавају његових 
статута и правила. Синдикат не може бити распу-
штен или његова делатност обустављена или заб-
рањена административним актом установе. 

Од многобројних активности које су везане за син-
дикално организовање, у овом чланку ћемо обратити 
пажњу на већи број актуелних аспеката обрачуна 
синдикалне чланарине запосленима у школи. 

 

Приступница као доказ синдикалног чланства 
 

Према члану 207. став 1. Закона и члану 51. 
ПКУ, запослени приступа синдикату добровољ-
ним потписивањем приступнице, чији изглед и 
садржај се утврђује актом синдиката. То значи да 
се и број чланова синдиката одређује према при-
ступницима. 

Приступница је појединачна изјава запосленог о 
припадности одређеном синдикату, што значи да се 
чланство у синдикату доказује на основу приступ-
нице која садржи релевантне податке о запосленом. 
Поред личних података запосленог и податка ком 
синдикату запослени приступа, приступница мора 
да буде потписана од стране запосленог који се 
учланио у одређени синдикат. У супротном сматра 
се да запослени није члан синдиката. 

Форма приступнице није прописана већ је фор-
мира сваки синдиката за себе, али с обзиром на 

њену намену свака приступница треба да садржи 
следеће податке: назив синдиката, име и презиме 
члана, матични број, адресу становања, назив 
послодавца, занимање и стручну спрему, а евенту-
ално и број телефона члана, као и висину чланари-
не (у проценту од нето зараде), уз обавезан датум 
попуњавања и потпис члана. Дакле, приступница 
садржи изјаву запосленог да прихвата да му се 
на име синдикалне чланарине одбија износ од 
плате, и да се тај износ уплаћује на одговарајући 
рачун синдиката у складу са одлуком највишег 
органа синдиката. Запослени који жели да присту-
пи и постане члан одређеног синдиката самостално 
попуњава приступницу и на тај начин доказује при-
падност одређеном синдикату. 

Сва питања која се тичу унутрашњег организо-
вања, учлањења, изчлањења из синдиката, органа и 
друга питања од значаја за рад синдиката, регули-
сана су статутом или другим општим актом синди-
ката. Стога, запослени слободно и добровољно 
одлучују о приступању и иступању из синдиката. 
Процедура учлањења и исчлањења из синдикалних 
организација у школи регулисана је општим актима 
синдиката, па школа нема никаква овлашћења по 
питању чланства запослених у синдикату. 

 

Обрачун и употреба синдикалне чланарине 
 

Чланарина јесте основни извор прихода синди-
ката. Поред овог, синдикат може да остварује своје 
приходе и по основу имовине којом располаже, 
дотација, легата, прилога, поклона и средстава из 
других извора. 

Чланарина се обрачунава из плате запосленог, а 
основни елементи обрачуна синдикалне чланарине 
у школи су: 

а) висина чланарине, и 
б) основица за обрачун чланарине. 
Према члану 207. став 2. Закона, послодавац је 

дужан да запосленом који је члан синдиката на име 
синдикалне чланарине одбије износ од плате на 
основу његове писмене изјаве и да тај износ уплати 
на одговарајући рачун синдиката. 

Према члану 6. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 

13/2017 – УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично тумачење; у даљем тексту: Закон), синдикатом се, 

у смислу овог закона, сматра самостална, демократска и независна организација запослених у 

коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих 

професионалних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних 

интереса. Након ове дефиниције, Закон у члану 206. утврђује да се запосленима јамчи слобода 

синдикалног организовања и деловања без одобрења, уз упис у регистар. 
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Конкретно, у школама, сходно члану 52. ПКУ, 
школа је дужна да члану синдиката, без накнаде, 
посредством сопствене стручне, односно обрачун-
ске службе: 

1) одбије износ синдикалне чланарине од плате и 
уплати је: 

– на одговарајући рачун синдикалне организаци-
је, као и 

– на рачуне виших органа синдиката коме члан 
припада према статуту синдиката. 

У вези ове обавезе школе, треба подсетити и на 
члан 123. став 1. Закона, да послодавац новчано 
потраживање према запосленом може наплатити 
обустављањем од његове плате: 

– само на основу правоснажне одлуке суда, или 
– уз пристанак запосленог. 

Полазећи од наведене одредбе Закона, запосле-
ном се чланарина може одбити од плате само уз 
његову писмену сагласност, с обзиром да је члан-
ство у синдикату слободно и добровољно.  

Висина чланарине одређује се у одређеном про-
центу, усваја се на нивоу републичке организације 
синдиката, а износи обично између 1 и 2% од пла-
те, али се посебном одлуком синдикалне организа-
ције у школи овај проценат може и повећати. 

Основица за синдикалну чланарину јесте утвр-
ђена плата запосленог, при чему то могу бити или 
бруто плата, или плате по одбитку пореза и допри-
носа, али је битно да се увек износ утврђене члана-
рине одбија од нето плате запосленог. Очигледно је 
да износ синдикалне чланарине, будући да је утвр-
ђен у проценту, прати висину плате, па у случаје-
вима када запослени мање зарађује, износ чланари-
не пада са нивоом плате. Синдикална чланарина 
има карактер класичне обуставе из плате, а пред-

ставља давање које се базира на добровољно изра-
женој (и потписаној) вољи запосленог о учлањењу 
у конкретан синдикат. Обрачунска служба у шко-
ли одбијање синдикалне чланарине од плате 
може да врши само на основу: 

1) одлуке синдиката код послодавца о висини 
чланарине, и 

2) приложеног списка запослених – чланова син-
диката, са њиховим потписима. 

Као што смо рекли, писмена изјава запосленог о 
одбијању синдикалне чланарине од плате може 
бити дата на приступници синдиката чији је запо-
слени члан, у ком случају је синдикат у обавези да 
послодавцу достави приступнице, да би послодавац 
запосленом који је члан синдиката на име синди-
калне чланарине одбио тај износ од плате и упла-
тио га на одговарајући рачун синдиката. Ако син-
дикат не достави приступнице, послодавац није 
дужан да износ синдикалне чланарине одбије од 
плате запосленог и да тај износ уплати на одговара-
јући рачун синдиката. Ако приступница не садржи 
изјаву запосленог о одбијању синдикалне чланари-
не, запослени који жели да му се синдикална чла-
нарина одбија од плате дужан је да послодавцу 
достави писмену изјаву, у смислу члана 123. став 1. 
Закона, којом пристаје на обуставу од плате по 
основу синдикалне чланарине. 

 

Примери обрачуна плате и синдикалне 

чланарине____________________________ 
 

Синдикална чланарина обрачунава се од плате 

запосленог сваког месеца, а два могућа примера 

обрачуна синдикалне чланарине дата су у наставку:
 

Ред. 

бр. 

Опис Чланарина на бруто 

(0,7% на бруто) 

Чланарина на нето 

(1% на нето) 

1. Бруто плата 80.000,00 80.000,00 

2. Порез (10% по умањењу за 18.300,00 дин. 

олакшице) 

 

6.170,00 

 

6.170,00 

3. Доприноси на терет запосленог  

(19,9% на 80.000,00) 

 

15.920,00 

 

15.920,00 

4. Нето плата (1 – 2 – 3  57.910,00 57.910,00 

5. Синдикална чланарина: 

– 0,7% на 80.000 

– 1,0% на 57.910 

 

560,00 

 

 

 

579,10 

6. За исплату запосленом (ред. бр. 4 – ред. бр. 5) 57.350,00 57.330,90 
 

Без обзира да ли је основица за чланарину бруто 

или нето плата, утврђена чланарина увек се одбија 

од нето плате, односно од плате после обрачунатог 

пореза и доприноса. То значи да су на средства 

чланарине обрачунате пореске обавезе по основу 

плате, па је зато свака даља употреба ове чланарине 

ослобођена обрачуна било каквих фискалних оба-

веза, о чему ће у наставку бити више речи. 

Намена средстава чланарине 
 

Чланарина је извор за финансирање активности 
које сам синдикат одреди и пропише својим актом. 
Уобичајено је да се средства (чланарине) синдиката 
користе за следеће групе намена: 

1) за солидарну помоћ запосленима у случајеви-
ма: дуже или теже болести запосленог или члана 
његове породице и наступа теже инвалидности, 
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укључујући и набавку лекова, као и за ублажавање 
последица елементарних непогода; 

2) за солидарну помоћ у случајевима смрти запо-
сленог или члана његове породице; 

3) за солидарну помоћ за здравствену рехабилитаци-
ју запосленог или упућивање на рекреативне одморе. 

Висина средстава за поједине од ових намена, као и 
приоритет у овим наменама, утврђује се актима синди-
ката. У сваком случају, план финансијских активности 
синдикалне организације треба да одговара реалним 
приходима од чланарине која се месечно убире. 

Код финансирања наведених намена солидарне 
помоћи треба имати у виду да, у складу са ПКУ, сред-
ства за неке од намене солидарне помоћи издваја и 
школа из својих средстава. Конкретно, према члану 
29. ПКУ, школа је дужна да запосленом, по основу 
солидарности, исплати помоћ у случају: 

1) смрти брачног друга или детета – у висини 
трошкова сахране према приложеним рачунима до 
неопорезивог износа; 

2) настанка трајне тешке инвалидности – у виси-
ни две просечне плате; 

3) боловања дужег од три месеца у континуитету 
– у висини једне просечне плате једном у календар-
ској години; 

4) у случају набавке медицинских помагала или 
лекова која су дефинисана правилником о медицинско-
техничким помагалима која се обезбеђују из средстава 
осигурања – у висини једне просечне плате; 

5) смрти запосленог – породица има право на 
накнаду трошкова сахране према приложеним 
рачунима, до неопорезивог износа. 

У свим наведеним случајевима солидарне помо-
ћи „просечна плата“ је просечна плата по запосле-
ном у школи у претходном месецу, односно про-
сечна плата исплаћена у Републици Србији у прет-
ходном месецу у односу на месец исплате солидар-
не помоћи, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статисти-
ке, ако је то повољније по запосленог. 

Према томе, синдикалне организације треба да има-
ју у виду наведене обавезе школа по основу солидарне 
помоћи, да се те исплате не би дуплирале, односно да 
би се средства синдиката што сврсисходније употре-
била. То такође значи да по питању ових исплата треба 
да се ускладе и регулативе школе и синдикалне орга-
низације, ради избегавања непотребног дуплирања. 

Међутим, разлика у финансирању солидарне 
помоћи средствима синдиката (дакле средствима из 
синдикалне чланарине) и средствима школе је у 
пореском третману таквих исплата. Увек када сред-
ства солидарне помоћи исплаћује школа из својих 
средстава, порески третман те исплате подвргава се 
критеријумима из Закона о порезу на доходак гра-
ђана. Међутим, када се за ове намене врше исплате из 
средстава синдиката, прибављених путем синдикалне 
чланарине, такве исплате немају карактер личних при-
мања и ослобођене су свих пореза и доприноса. Ово, 

наравно, под условом да се јасно и недвосмислено 
може утврдити да се ради о давањима искључиво из 
средстава од синдикалних чланарина, на које су већ 
плаћене одговарајуће пореске обавезе. 

 

Обавезе школе у вези одбијања  

синдикалне чланарине запосленима_____ 
 

Према члану 207. став 2. Закона, односно члана 52. 
ПКУ, послодавац је дужан да запосленом који је члан 
синдиката на име синдикалне чланарине одбије 
износ од плате на основу његове писмене изјаве и 
да тај износ уплати на одговарајући рачун синдиката. 
Истовремено, чланом 208. Закона, предвиђено је да је 
синдикат дужан да послодавцу достави акт о упису у 
регистар синдиката и одлуку о избору председника и 
чланова органа синдиката, у року од осам дана од 
дана достављања акта о упису синдиката у регистар, 
односно од дана избора органа синдиката.  

Пошто је обрачун синдикалне чланарине закон-
ска обавеза школе, по члану 207. став 2. Закона, 
односно по члану 52. ПКУ, та обавеза школе не 
подлеже преговарању, односно не тражи се да та 
обавеза прво буде унета у општи акт школе да би се 
тек онда применила, већ се примењује директно на 
основу члана 207. став 2. Закона, односно члана 52. 
ПКУ. Ово истичемо зато што је чланом 210. Закона 
прецизирана обавеза послодавца да синдикату 
обезбеди техничко-просторне услове и приступ пода-
цима и информацијама неопходним за обављање син-
дикалних активности, што се прецизира колективним 
уговором или споразумом послодавца и синдиката. 
Када се ради о обрачуну синдикалне чланарине, то 
није условљено претходним договором послодавца и 
синдиката или пристанком послодавца, већ је то закон-
ска обавеза послодавца, а предмет договора може бити 
сам начин достављања података послодавцу за обра-
чун синдикалне чланарине. 

Ако захтев запосленог да послодавац прекине 
са одбијањем чланарине уследи после изјаве да 
му се одбија синдикална чланарина, неопходно 
је по истом поступити, будући да више не постоји 
пристанак запосленог у складу са чланом 123. став 
1. Закона, без обзира на процедуру ишчлањења из 
синдиката. Другим речима, запослени писмено у 
сваком моменту може захтевати да му се прекине 
обустава од зараде по основу синдикалне чланарине, 
без обзира да ли је у том моменту још формално члан 
синдиката или не. У таквим ситуацијама догађа се да 
поступак искључења из чланства траје одређено време, 
па је захтев запосленог упућен обрачунској служби у 
овом случају уједно и налог за прекид плаћања члана-
рине, без обзира што се он у том моменту још увек 
води на листи чланова синдиката. То такође значи да 
захтев за обуставу плаћања чланарине може да поднесе 
сам запослени, а није потребно чекати да тај захтев 
поднесе надлежно лице синдикалне организације, 
или да то лице потврди поднет захтев запосленог. 
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ПРИМАЊА ПРЕМА ЗАКОНУ О РАДУ  

И ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

И ДОМОВИМА УЧЕНИКА И ЊИХОВ ПОРЕСКИ ТРЕТМАН 
 

На бази просечне зараде по запосленом у месецу ДЕМЕБРУ 2020. године: 
 

Укупно за Републику Србију – 90.847 динара 

 

ВРСТА ИСПЛАТЕ 
ПО ЗАКОНУ О РАДУ И ПОСЕБНОМ 

КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ 
ПОРЕСКИ ТРЕТМАН 

1 2 3 

ИСПЛАТА ПОМОЋИ 

ЗАПОСЛЕНОМ у случају смрти 

брачног друга или детета  
 

У висини трошкова сахране према приложе-
ним рачунима до неопорезивог износа 

 

Не опорезује се до 70.696 дин. за смрт члана 

породице запосленог (члан 18. став 1. тачка 9а. 

Закона о порезу на доходак грађана) а износ преко 
тога опорезује се по стопи од 20%  

ИСПЛАТА ПОМОЋИ 

ЗАПОСЛЕНОМ у случају настанка 

трајне тешке инвалидности  

 

У висини две просечне плате. 

Просечна плата је просечна плата по запосленом 

у установи у претходном месецу, односно 

просечна зарада исплаћена у Републици Ср-
бији у претходном месецу у односу на месец 

исплате солидарне помоћи, (према последњем 

податку: 90.849 динара), ако је то повољније 
по запосленог 

Солидарна помоћ у случају теже инвалид-

ности запосленог или члана породице не 
опорезује се до 40.399 динара 

ИСПЛАТА ПОМОЋИ 

ЗАПОСЛЕНОМ  у случају боловања 
дужег од три месеца у континуитету  

 

У висини једне просечне плате једном у ка-
лендарској години. 

Просечна плата је просечна плата по запос-

леном у установи у претходном месецу, 
односно просечна зарада исплаћена у Репуб-

лици Србији у претходном месецу у односу 

на месец исплате солидарне помоћи (према 
последњем податку: 90.849 динара), ако је 

то повољније по запосленог. 

Солидарна помоћ у случају дуже или теже 

болести запосленог не опорезује се до 

40.399 динара 

ИСПЛАТА ПОМОЋИ 

ЗАПОСЛЕНОМ у случају набавке 

медицинских помагала или лекова која 
су дефинисана правилником о 

медицинско-техничким помагалима која 

се обезбеђују из средстава осигурања  
 

У висини једне просечне плате. 

Просечна плата је просечна плата по запос-

леном у установи у претходном месецу, од-

носно просечна зарада исплаћена у Репуб-

лици Србији у претходном месецу у односу 
на месец исплате солидарне помоћи, (према 

последњем податку: 90.849 динара), ако је 

то повољније по запосленог. 

Солидарна помоћ у случају дуже или теже 
болести и здравствене рехабилитације не 

опорезује се до 40.399 динара 

ПОМОЋ ПОРОДИЦИ у случају смрти 

запосленог 
 

Породица има право на накнаду трошкова 

сахране према приложеним рачунима, до 
неопорезивог износа 

 

Помоћ за случај смрти запосленог не 
опорезује се до 70.696 дин. (члан 9. тачка 9) 

Закона о порезу на доходак грађана) 

 

ОТПРЕМНИНА КОД              

ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ  

У висини троструког износа последње ис-
плаћене плате запосленог, с тим да тако 
исплаћена отпремнина не може бити нижа 
од три просечне плате по запосленом код 
послодавца у моменту исплате, односно три 
просечне зараде по запосленом исплаћене у 
Републици Србији према последњем објав-
љеном податку републичког органа надле-
жног за послове статистике, ако је то за за-
посленог повољније  
(тренутно: 3 x 90.849 = 272.547) 

Не опорезује се до износа двоструке месечне 

плате по запосленом исплаћене у Репуб-
лици, према последњем податку  

(2 x 90.849 =181.698)  

(члан 9. став 1. тачка 18. Закона о порезу  
на доходак грађана) а на износ преко тога  

плаћа се порез по стопи од 20%  
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ЈУБИЛАРНА НАГРАДА 

 

Послодавац је дужан да запосленом исплати 

јубиларну награду која износи: 

1) пола просечне плате – за 10 година рада 
оствареног у радном односу, 

2) једну просечну плату – за 20 година рада 

оствареног у радном односу, 
3) једну и по просечну плату – за 30 година 

рада оствареног у радном односу, 

4) две просечне плате – за 35 година рада 
проведених у радном односу.  
Просечна плата је просечна плата по за-
посленом у установи у претходном месецу, 
односно просечна зарада исплаћена у Ре-
публици Србији у претходном месецу у од-
носу на месец исплате јубиларне награде 
(према последњем податку: 90.849 динара), 
ако је то повољније по запосленог. 

Не опорезује се до 20.198 дин. годишње 

(члан 18. став 1. тачка 9. Закона о порезу на 

доходак грађана), а на износ преко тог  
износа се плаћа порез по стопи од 10%. 

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

ДО ПОСЛА И ПОВРАТКА СА 

ПОСЛА 

У висини цене превозне карте у јавном саоб-
раћају (градски, приградски, међуградски),  
уколико послодавац није обезбедио сопст-
вени превоз. Уколико је перонска карта 
услов коришћења превоза, сматра се да је 
иста саставни део трошкова превоза. 
На захтев запосленог послодавац је дужан да 
запосленом обезбеди месечну карту за дола-
зак и одлазак са рада, уколико није обез-
бедио сопствени превоз. 

Не опорезује се до висине цене месечне 
претплатне карте, односно до висине ствар-
них трошкова превоза ако не постоји могућ-
ност да се обезбеди месечна претплатна 
карта, а највише до 4.040 динара (члан 18. 
став 1. тачка 1. Закона о порезу на доходак 
грађана) а на износ преко неопорезивог пла-
ћа се само порез по стопи од 10%. 

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО 

ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО 

 

Под условима и на начин утврђен про-
писима којима се регулише службени пут 
државних службеника и намештеника  

Не опорезује се до износа прописаног Уред-
бом о накнади трошкова и отпремнини др-
жавних службеника и намештеника, а 
највише до 15 евра дневно 

ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНО 

ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ 

За запослене у основним и средњим школама и 
домовима ученика исплаћује се запосленом за 
трошкове исхране за време проведено на 
службеном путу у земљи, у висини од 5% 
просечне месечне зараде по запосленом у Ре-
публици, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 
статистике  (90.849 х 5% =4.542,45) . 
За време проведено на службеном путу у 
трајању од 8 до 12 сати, запосленом припада 
накнада у висини од 50% дневнице, а за тра-
јање дуже од 12 сати, пун износ дневнице.  

Не опорезује се до 2.425 динара по дневници 

НАКНАДА ТРОШКОВА СМЕШТАЈА 

НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ  

До висине прописане општим актом, однос-
но уговором о раду код послодавца. Неопорезиво до износа приложеног рачуна 

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ 

Признају се у целини према приложеним ра-
чунима 

Неопорезиво до висине приложених рачуна 
превозника у јавном саобраћају 

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

СОПСТВЕНИМ ПУТНИЧКИМ 

МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ  
У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ 

До висине утврђене општим актом посло-
давца 

Не опорезује се до 30%  цене по основној 
јединици мере погонског горива  помноже-
ног с бројем јединица мере погонског гори-
ва које је потрошено, а највише до 7.071 ди- 
нара месечно 

СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ 

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 
На начин утврђен општим актом послодавца  Неопорезиво до 30.967 дин. месечно 

ОТПРЕМНИНА при отказу уговора о 

раду вишку запослених због 
технолошких,економских или 

организационих промена  

(по члану 158. и 159. Закона о раду) 

Исплаћује се у висини утврђеној општим актом 
или уговором о раду, а не може бити нижа од 
збира трећине плате запосленог за сваку 
навршену годину рада у радном односу код 
послодавца који исплаћује отпремнину 
Платом се сматра просечна месечна плата за-
посленог исплаћена за последња три месеца која 
претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина 

Неопорезиво до  најнижих износа исплате 

по годинама рада  из претходне колоне 

(члан 9. став 1. тачка 19. Закона о порезу на 
доходак грађана) 

НАКНАДА ШТЕТЕ због повреде на 

раду или професионалног обољења 

Запосленима у основним и средњим шко-
лама и домовима ученика, на начин и у 
висини утврђеној општим актом у установи 

 

ПРИГОДНИ ПОКЛОН  за Нову годи-
ну деци запослених 

На основу члана 32. став 3. ПКУ, послодавац може 
да, у складу са својом одлуком, из сопствених 
прихода, уз претходно прибављено мишљење 
синдиката,  да обезбеди деци запослених до 11 
година старости пригодни поклон за Нову годину 

Неопорезиво до 10.100 по једном детету, 
исплата преко тог износа, као и исплата 
детету старијем од 15 година, има карактер 
зараде 
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П И Т А Л И 

С Т Е 

О Д Г О В А Р А М О 

 

 
 

   НЕДОВОЉАН УСПЕХ – УТВРЂИВАЊЕ  

ОПШТЕГ УСПЕХА   
 

Питање: 

Да ли се ученику основне школе утврђује оп-

шти успех ако на крају првог полугодишта 

има закључене недовољне оцене из једног или 

више предмета? 

Како поступити у ситуацији када ученик има 

закључене недовољне оцене на крају другог 

полугодишта, односно да ли се таквом ученику 

утврђује општи успех и како се води евиденци-

ја за таквог ученика? „  “ 
 

Одговор: 
Закон о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, и 6/2020, даље: Закон), одредбама 
члана 75. прописује општи успех ученика. 

Према наведеном члану Закона општи успех уче-
ника основног образовања и васпитања утврђује се 
на крају првог и другог полугодишта на основу 
аритметичке средине закључних прелазних број-
чаних оцена из обавезних предмета и оцене из 
владања, почев од шестог разреда, и исказује се као: 
одличан, врло добар, добар, довољан и недовољан. 

Према члану 72. став 10. Закона оцена недеово-
љан (1) није прелазна оцена. 

Ученик није са успехом завршио разред уколико 
има више од две недовољне оцене, осим оцене из 
владања, или није положио поправни испит, осим 
ученика другог и трећег разреда основне школе 
који се преводи у наредни разред. 

Општи успех ученика основног образовања и 
васпитања уређује се Законом о основном образо-
вању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 
55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 – др. закон), 
члан 62. Наведни члан прописује да се општи успех 
ученика од другог до осмог разреда утврђује на 
крају првог и другог полугодишта на основу 
аритметичке средине позитивних закључних број-
чаних оцена из обавезних предмета и оцене из 
владања почев од шестог разреда, и општи успех је: 
одличан, врло добар, добар, довољан и недовољан. 

Ученик је постигао општи успех: 
1) одличан – ако има средњу оцену најмање 4,50; 

2) врло добар – ако има средњу оцену од 3,50 
закључно са 4,49; 

3) добар – ако има средњу оцену од 2,50 закључ-
но са 3,49; 

4) довољан успех – ако има средњу оцену до 2,49. 

Ученик није са успехом завршио разред уколико 
има више од две недовољне оцене, осим оцене из 
владања, или није положио поправни испит, осим 
ученика другог и трећег разреда основне школе 
који се преводи у наредни разред. 

Према Правилнику о садржају и начину вођења 
евиденције и издавању јавних исправа у основној 
школи („Службени гласник РС“, бр. 66/2018, 
82/2018, 37/2019, 56/2019 и 112/2020), члан 10. став 
1, школа сваком ученику приликом уписа издаје 
ђачку књижицу, у коју се уносе лични подаци уче-
ника и подаци о успеху и владању на крају првог и 
другог полугодишта сваког разреда. 

Сходно наведеном, може се констатовати, за уче-
ника основне школе који има више од две недо-
вољне оцене, осим оцене из владања, или који није 
положио поправни испит, осим ученика другог и 
трећег разреда основне школе, који се преводи у 
наредни разред, општи успех се не утврђује. 

Такав ученик није са успехом завршио разред. 
У прописану евиденцију коју води школа, днев-

ник образовно васпитног рада и матичну књигу, за 
таквог ученика у поље општи успех уписују се речи 
„недовољан“, што у наведеној ситуацији значи да 
ученик није са успехом завршио разред. 

Таквом ученику школа на крају првог одно-
сно другог полугодишта издаје ђачку књижицу, 
у коју уписује податке из евиденције коју води. 

 
 

  ИСПИСНИЦА 
  
 

Питање: 
Ученик је у фебруару месецу текуће школске 
године променио школу, тј. из гимназије прешао 
у средњу стручну школу. Том приликом добио је 
исписницу са уредно уписаним оценама. 
Да ли је школа у којој ученик наставља образо-

вање у обавези да оцене из исписнице преведе у 

дневник, наравно за оне наставне предмете 

који се и даље изучавају, не улазећи у садржај 

наставног програма? 

Напомињем да се ради о истом нивоу образова-
ња – четврти степен. 

Одговор: 
Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. 

гласник РС“, бр. 53/2013 и 101/2017) у члану 79. 
став 1. прописује да школа издаје јавне исправе на 
основу података унетих у евиденцију, а у ставу 2. 
истог члана као јавну исправу, између осталих, 
утврђује исписницу. Даље, у ставу 3. прописује је 
обавеза установе да уписаном редовном ученику 
приликом исписа издаје исписницу. 
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Правилник о јавним исправама које издаје сред-
ња школа („Сл. гласник РС“, бр. 56/2019) у члану 4. 
прописује да се ученику који се исписује из школе 
издаје исписница на одговарајућем обрасцу. 

Правилник о евиденцији у средњој школи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 56/2019) у члану 3. утврђује садржину и 
начин вођења евиденције о образовно-васпитном раду, 
док члан 72. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) утврђује да се процена оства-
рених прописаних исхода и стандарда постигнућа у 
школи врши оцењивањем. 

Из наведеног се даље закључује да школа утвр-
ђује степен савладаности прописаних програма, и 
то уноси у своју матичну евиденцију у складу са 
законом. Исписница, као јавна исправа, садржи 
између осталог и податке о постигнутом успеху и 
владању сваког ученика. То даље значи да школа у 
коју ученик долази оцене из исписнице неће уноси-
ти у своју евиденцију рада јер оне нису ни остваре-
не у тој школи. Педагошки разлози, међутим, 
намећу потребу да оцене из исписнице могу бити 
својесврстан показатељ остварених исхода и стан-
дарда постигнућа и пружити смернице за даљи рад 
са учеником ради постизања што бољег успеха. 

 
 

 

  УЧЕНИК ОШ КОЈИ НЕ ПОХАЂА ШКОЛУ  

      И О ТОМЕ СЕ НЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Питање: 
Ученик школе, седмог разреда, нередовно је по-
хађао наставу, односно у потпуности је пре-
стао да похађа наставу у другом полугодишту 
седмог разреда школске 2019/2020. године. 
Школске 2019/2020. године, у јуну и августу 
месецу, школа је покушала ученику да организује 
полагање разредних испита, о чему су благовре-
мено обавештени родитељи ученика, као и над-
лежни Центар за социјални рад. Одељењски 
старешина је обавештен (телефоном) да ученик 
неће приступити полагању разредних испита, 
јер су се родитељи и ученик преселили у други 
град, те је ученик упућен да понови седми разред. 
Школа је ове, школске 2020/2021. године, учени-
ка распоредила у одељење седмог разреда као 
поновца. Међутим ученик не похађа наставу од 
почетка школске године (од 1. септембра 2020.). 
Школа није добила захтев за преводницу за тог 
ученика ни из једне школе и нема податак да ли 
ученик у некој школи похађа наставу. 

Како Школа да води евиденцију о оваквом уче-
нику, односно на који начин да исправно раз-
реши наведену ситуацију? 
 

Одговор: 
Закон о основном образовању и васпитању („Слу-

жбени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 

27/2018 – др. Закон; даље: Закон), одредбама члана 80. 
тач. 1)–3) прописује да школа води евиденцију о: 1) уче-
нику, односно детету; 2) успеху ученика; 3) испитима. 

Садржина евиденције о ученику, успеху ученика 
и испитима коју школа води, детаљно је уређена 
одредбама чл. 81–83. Закона. 

Према одредбама члана 90. став 1. Закона на основу 
података унетих у евиденцију школа издаје јавне исправе. 

На основу члана 90. ст. 5. и 6. Закона школа учени-
ку приликом исписивања издаје преводницу, и то у 
року од седам дана од дана пријема обавештења о 
упису ученика у другу школу, а школа у коју ученик 
прелази у року од седам дана обавештава школу из 
које се ученик исписао да је примила преводницу. 

Одредбама Закона члан 103. став 1. тачка 2) и 
став 2. прописан је износ новчане казне за прекршај 
за директора или одговорно лице школе ако не 
води прописану евиденцију или евиденцију води 
супротно одредбама Закона (чл. 80–89.). 

Правилник о садржају и начину вођења евиденције 
и издавању јавних исправа у основној школи („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 
56/2019, 112/2020 и 6/2021; даље: Правилник) пропи-
сује, између осталог, садржај, начин вођења и обрасце 
евиденција које води основна школа: матичну књигу, 
дневник образовно-васпитног рада – разредну књигу, 
евиденцију о полагању испита – записник о поправ-
ним, разредним и другим испитима. 

Закон о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, и 6/2020; даље: ЗОСОВ) 
одредбама члана 84. став 1. тачка 2) прописује да је 
родитељ, односно други законски заступник детета 
одговоран за редовно похађање наставе. 

Према члану 84. став 3. ЗОСОВ-а, школа подноси 
захтев за покретање прекршајног поступка, односно 
кривичну пријаву ради утврђивања одговорности 
родитеља, односно другог законског заступника, уко-
лико ученик редовно не похађа наставу. 

Сходно наведеном, у конкретној ситуацији, 
када ученик престане да похађа наставу (а не 
школу), а не постоји уредна документација о 
разлогу престанка похађања наставе, такав уче-
ник не може да се испише из школе. 

Мишљења смо да је у оваквој ситуацији шко-
ла дужна да води евиденцију о ученику који је 
уписан у школу на начин и на обрасцима пропи-
саним Правилником, односно да констатује, 
између осталог, чињеницу да је ученик престао 
да похађа наставу (а не школу), као и чињеницу 
да не постоји документација о разлогу престан-
ка похађања наставе. 

Такође, школа је дужна да против родитеља 
конретног ученика подносе захтев за покретање 
прекршајног поступка, односно кривичну при-
јаву због непохађања наставе. 
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  ОБРАЧУН СТАЖА ТЕХНОЛОШКОМ  

      ВИШКУ 
   

Питање: 
Приликом бодовања технолошких вишкова ус-
тановљено је да запослени има 25 година 8 ме-
сеца (на пословима образовања и васпитања у 
школи) и 10 месеци ван образовања. Како се 
овом запосленом обрачунава стаж? 
По нашем мишљењу то је 25 х 2 = 50; 8 х 2 = 16; 
наиме 51,4 бода. Ово је стаж који се увећава 
дупло из образовања + 10 месеци који се не ду-
плирају, што је укупно 52,2 бода. Да ли је ово 
исправно или се стаж другачије рачуна? 

Одговор: 
Посебни колективни уговор за запослене у основ-

ним и средњим школама и домовима ученика („Сл. 
гласник РС“, бр. 21/2015 и 92/2020), у члану 34. про-
писује критеријуме за утврђивање запослених за 
чијим је радом престала потреба са пуним или непу-
ним радним временом Као први критеријум, у поме-
нутом члану 34. став 1. тачка 1. ПКУ наводи се рад 
остварен у радном односу, и то за сваку годину рада 
оствареног у радном односу – 1 бод (подтачка 1.), и за 
сваку годину рада оствареног у радном односу у 
установама образовања – 1 бод (подтачка 2.). 

ПКУ даље у ставу 2. прецизира шта се сматра радом 
у радном односу тако што даје негативно одређену 
дефиницију, односно таксативно наводи шта се не сма-
тра радом у радном односу, набрајајући да се време 
проведено на раду по основу уговора о привременим и 
повременим пословима, о делу, о стручном оспособља-
вању и усавршавању, о допунском раду, посебан стаж 
осигурања у складу са прописима ПИО (нпр. рођење 
трећег детета, спортски стаж, време за које је осигура-
ник самостално уплаћивао доприносе и сл.), као и време 
обављања самосталне делатности, не сматра временом 
рада у радном односу. 

У следећем ставу колективни уговор је још пре-
цизнији, те прописује да се запосленом рачуна цела 
година проведена на раду у радном односу, без 
обзира на то да ли је радио са пуним или непуним 
радним временом. 

Примењена на постављено питање, наведена 
одредба ПКУ примениће се тако што ће се свака 
навршена година рада у радном односу у установи 
образовања бодовати 1 (једним) бодом, као и свака 
навршена година остварена у радном односу, без 
обзира на послодавца, бодоваће се 1 (једним) бодом 
и тако добијене вредности ће се сабрати. Даље, на 
конкретном примеру, то значи да запослени има 
укупно 25 година и 8 месеци + 10 месеци рада у 
радном односу, односно укупно 26 година и 6 
месеци рада, а у установи образовања има 25 годи-
на и 8 месеци рада у радном односу. Како се бодују 
само навршене, целе године проведене на раду, то 
значи да ће се сабрати навршених 26 година, што 
даје 26 бодова (26 х 1) у радном односу и наврше-

них 25 година, што даје 25 бодова (25 х 1) у радном 
односу у установи образовања. Сабирањем бодова 
25 + 26 = 51 добијамо резултат да запослени има 
укупно 51 бод по овом основу. Чињеница да ли 
запослени има пуну или непуну норму, није правно 
релевантна приликом примене овог критеријума. 

 
 

  РАСПОРЕЂИВАЊЕ УЧИТЕЉА СА  

VI СТЕПЕНОМ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 
 

Питање: 
Да ли учитељ који има шести степен стручне 
спреме и који је остао нераспоређен – „технолошки 
вишак“, може да се распореди, односно да буде преу-
зет на радно место библиотекара школе? 

Одговор: 
Закон о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 
– др. закони и 6/20; даље: Закон) одредбама члана 140. 
прописује oбразовање наставника, васпитача и 
стручних сарадника. 

Према наведеном члану 140. наставник, васпитач 
и стручни сарадник је лице које је стекло одговара-
јуће високо образовање: 

1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјали-
стичке академске студије), и то: 

(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 

(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, под 
условом да претходно има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 

2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Изузетно, наставник и васпитач је и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студи-
јама првог степена (основне академске, односно стру-
ковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. 

Правилник о степену и врсти образовања нас-
тавника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020), одред-
бама члана 6. тачка 8. прописује да послове струч-
ног сарадника библиотекара може да обавља: 

– дипломирани библиотекар – информатичар, 
– професор, односно дипломирани филолог јези-

ка и књижевности, 
– професор, односно дипломирани филолог за 

општу књижевност са теоријом књижевности, 
– професор разредне наставе, 
– професор језика и књижевности, односно књи-

жевности и језика – смер за библиотекарство, 
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– професор, односно дипломирани филолог књи-
жевности и језика, 

– професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности,  

– професор српског језика и књижевности, 
– професор српске књижевности и језика са оп-

штом књижевношћу, 
– професор, односно дипломирани филолог за ју-

гословенску књижевност и српскохрватски језик, 
– професор, односно дипломирани филолог за ју-

гословенску књижевност и општу књижевност, 
– мастер библиотекар – информатичар, 
– мастер филолог (главни предмет/профил би-

блиотекарство и информатика), 
– мастер професор језика и књижевности (главни 

предмет/профил библиотекарство и информатика), 
– професор југословенских књижевности, 
– дипломирани компаративиста и библиотекар, 
– професор српске књижевности и језика. 
На основу члана 206. став 1. Закона, наставници, вас-

питачи и стручни сарадници који обављају образовно-
васпитни рад у школи, а који су испуњавали услове у 
погледу степена и врсте образовања по прописима који 
су важили приликом пријема у радни однос, могу и 
даље да обављају образовно-васпитни рад у школи и 
могу бити преузети, у смислу овог закона. 

Сходно наведеном, у конкретној ситуацији, 
запослени наставник који има шести степен 
стручне спреме и који је изводио наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у разредној 
настави (од првог до четвртог разреда), за чијим 
радом је престала потреба, не може да се распо-
реди на радно место стручног сарадника – 
библиотекара у основној школи. 

Тако запослени наставник, према одредбама 
Закона (члан 206. став 1.) може бити преузет на 
радно место наставника разредне наставе, одно-
сно на радно место за које је испуњавао услове у 
погледу степена и врсте образовања по пропи-
сима који су важили приликом његовог пријема 
у радни однос. 

 
 

  НАДЛЕЖНОСТ ПРОСВЕТНЕ   

      ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПОНИШТАВАЊЕ   

      КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОРА 
 

Питање: 
Да ли може просветни инспектор, у поступку 
вршења инспекцијског надзора, да поништи 
одлуку о расписивању конкурса за избор дирек-
тора школе и да школском одбору наложи ме-
ру да се распише нови конкурс у року од 8 дана 
од дана пријем записника? 

Одговор: 
Закон о просветној инспекцији („Службени гла-

сник РС“, број 27/2018) одредбама члана 7. уређује 
послове просветне инспекције. 

Према наведеном члану 7. (став 1. тачка 1)), про-
светна инспекција врши инспекцијски надзор над при-
меном закона и других прописа којима се уређују 
организација и начин рада установа предшколског 
васпитања и образовања и основног и средњег образо-
вања и васпитања, а нарочито у погледу поступања 
установе у погледу спровођења закона, других прописа 
у области образовања и васпитања и општих аката. 

На основу члана 15. тачка 6) Закона о просветној 
инспекцији, просветни инспектор је овлашћен да у 
оквиру вршења послова инспекцијског надзора, између 
осталог, обавештава други орган ако постоје разлози за 
предузимање мера за које је тај орган надлежан. 

Закон о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, и 6/2020; даље: Закон) одредбама 
члана 123. уређује поступак за избор директора. 

Према наведеном члану Закона директор устано-
ве бира се на основу конкурса који расписује орган 
управљања установе. Орган управљања образује 
комисију за избор директора која спроводи посту-
пак за избор директора. 

Орган управљања, на основу извештаја поменуте 
Комисије, сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и предлог за избор 
директора, које заједно са извештајем Комисије 
доставља министру просвете, науке и технолошког 
развоја, а који врши избор директора установе и 
доноси решење о његовом именовању. 

Уколико министар утврди да поступак конкурса 
за избор директора није спроведен у складу са 
законом, односно да би избор било ког кандидата 
могао да доведе у питање несметано обављање 
делатности установе, у року од осам дана доноси 
решење о поновном расписивању конкурса за 
избор директора. Решење министра о именовању 
директора коначно је у управном поступку. 

На основу наведеног, у конкретној ситуацији, про-
светни инспектор, сходно одредбама Закона о про-
светној инспекцији, у поступку вршења инспекциј-
ског надзора утврђује законитост поступања школе у 
погледу спровођења поступка за избор директора. 

Уколико просветни инспектор утврди да 
постоје одређене неправилности и недостаци у 
спровођењу поступка за избор директора, одно-
сно да школа није спровела поступак за избор дирек-
тора у складу са Законом, одмах обавештава мини-
стра ради предузимања мера из његове надлежности у 
смислу Закона, односно да, у конкретном случају, 
министар донесе решење о поновном расписивању 
конкурса за избор директора. 

Напомињемо да је у пракси честа ситуација да 
пре него што министар изврши избор директора 
установе и донесе решење о његовом именовању, 
просветна инспекција утврђује да ли је поступак 
конкурса за избор директора спроведен у складу са 
законом и о томе обавештава министра како би 
одлука о избору директора, односно решење о 
његовом именовању, било законито. 
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ЗАБРАНА ДАВАЊА ОТКАЗА УГОВОРА 

О РАДУ 
   

Послодавац не може запосленом да откаже уго-

вор о раду за време трудноће, породиљског одсу-

ства, одсуства са рада ради неге детета и одсу-

ства са рада ради посебне неге детета. 
 

Према члану 187. Закона о раду („Сл. гласник 

РС“, бр. 24/05 ... 75/14) послодавац не може запо-

сленом да откаже уговор о раду за време трудноће, 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 

детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. 

Према ПКУ за запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика („Сл. гласник РС“, бр. 

21/15) пре почетка школске године, а најкасније до 

15. августа директори школа достављају листе запо-

слених за чијим је радом у потпуности или дели-

мично престала потреба у текућој школској години, 

као и у претходном периоду и запослених који су 

засновали радни однос са непуним радним временом 

као и листу слободних радних места које треба да 

буде потписана од стране овлашћених представника 

репрезентативних синдиката школе. Чланом 34. 

Уговора прописани су критеријуми за утврђивање 

запослених за чијим је радом престала потреба са 

пуним или непуним радним временом. Према члану 

38. овог уговора радни однос запосленом за чијим је 

радом престала потреба не може престати без њего-

ве сагласности, између осталих, и запосленој за вре-

ме трудноће или са дететом до две године старости. 

Решење туженог којим је утврдио да је престала 

потреба за радом тужиље и да јој радни однос пре-

стаје по закључењу породиљског одсуства је неза-

конит из више разлога. Пре свега, тужиља због 

изричите заштите прописане Законом о раду и ПКУ 

није могла бити проглашена за технолошки вишак. 

Чак и да је то могуће (а није) рок у коме престаје 

радни однос по основу технолошког вишка не 

може бити дужи од рока прописаног чланом 153. 

Закона о раду (30 односно 90 дана). Поред тога, 

вишак запослених се одређује према тренутном 

броју запослених и потребама послодавца, па није 

могуће одредити престанак радног односа унапред 

због будуће неизвесне околности (није познато да 

ли ће за две године школа постојати, са колико раз-

реда и са којим бројем наставника). Из свих ових 

разлога решење тужене је незаконито, због чега су 

нижестепене пресуде преиначене и усвојен тужбе-

ни захтев. (Из пресуде Врховног касационог суда, 

Рев2. 2655/18 од 13.06.2019. године) 

 

ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ПРОГЛАШЕЊА 

ВИШКОМ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Не може се тужиљи која спада у категорију ли-
ца којима се Програмом решавања вишка запо-

слених пружа посебна заштита од проглашења 

вишком запослених, у која, поред осталих, спадају 

и родитељи који самостално врше родитељско 

право, односно којима су деца поверена на негу, 

чување и васпитање. 
 

Тужиљи је решењем туженог отказан уговор о 

раду због престанка потребе за њеним радом услед 

организационих промена и одређено је да јој радни 

однос престаје од 15.10.2013. године. Тужиљи су 

након развода брака поверена на негу, чување и 

васпитање малолетна деца О. и Г. о чему је тужиља 

обавестила туженог, подсећајући га на садржину 

Програма у делу предвиђене заштићене категорије 

запослених од отказа. 

Код овако утврђеног чињеничног стања, правил-

но је побијаном одлуком делимично усвојен евен-

туални тужбени захтев тужиље и поништено 

решење туженог од 11.10.2013. године којим је 

тужиљи отказан уговор о раду, а тужени обавезан 

да тужиљу врати на послове који одговарају врсти 

и степену њене стручне спреме и радном искуству, 

почев од дана престанка радног односа, уз закљу-

чак судова да је тужени Програмом решавања 

вишка запослених услед организационих промена 

од 23.09.2013. године предвидео да ће посебну 

заштиту од проглашења вишком запослених обез-

бедити, поред осталих, родитељима који самостал-

но врше родитељско право, односно којима су деца 

поверена на бригу и старање. За ту категорију запо-

слених, тужени је као меру за решавање вишка 

запослених предвидео премештај на друге одгова-

рајуће послове. 

Имајући у виду наведено, правилно судови нала-

зе да тужиља спада у категорију лица којима се 

Програмом решавања вишка запослених пружа 

посебна заштита од проглашења вишком запосле-

них, обзиром да су након развода брака тужиље 

њена малолетна деца поверена на негу, чување и 

васпитање тужиљи, те правилно поништено наве-

дено решење о отказу уговора о раду, и правилно 

одређено враћање тужиље на рад из разлога што је 

само послодавац овлашћен да врши распоређивање 

запослених, док је примарни тужбени захтев, а 
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којим је тужиља захтевала враћање на послове 

директора …, правилно одбио. (Из пресуде Врхов-

ног касационог суда, Пев2. 2659/16 од 23.02.2017. 

године) 

 

ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО 

 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
 

Министарство просвете науке и технолошког раз-

воја, као ресорно надлежно министарство, доставило 

је Филолошком факултету Универзитета у Београду 

одлуку о избору лектора српског језика на иностра-

ној високошколској установи и одлуку којом се 

одређује да Филолошки факултет закључи уговор о 

раду на одређено време у трајању од три године са 

лицем које је изабрано за лектора српског језика на 

иностраној високошколској установи. Наведене 

одлуке (о избору лектора, односно којом се одређује 

да факултет закључи уговор о раду са лицем које је 

изабрано за лектора) донео је министар просвете, 

науке и технолошког развоја на основу овлашћења 

садржаног у закону којим се уређује државна управа 

и закона којим се уређује високо образовање. 

Чланом 14. став 1. Закона о доприносима за оба-

везно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 

84/04, ... и 153/20, у даљем тексту: Закон о доприно-

сима) прописано је да основица доприноса за упуће-

не раднике, ако нису обавезно осигурани по пропи-

сима државе у коју су упућени или ако међународ-

ним уговором није друкчије одређено, као и за 

послодавце, је износ зараде коју би, у складу са 

законом, општим актом и уговором о раду, оствари-

ли у Републици на истим или сличним пословима. 

Одредбом члана 83а став 1. Закона о високом 

образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, ... и 6/20 – 

др. закон) прописано је да на захтев стране високо-

школске установе, у складу са међународним угово-

ром и у оквиру међународне сарадње високошколске 

установе чији је оснивач Република, односно ауто-

номна покрајина, министар, на основу јавног конкур-

са, а на предлог Комисије за избор лектора српског 

језика у иностранству, бира на период од три године 

лектора српског језика и књижевности. 

Министарство надлежно за послове високог 

образовања обезбеђује средства за подршку раду 

лектора српског језика у иностранству изабраних у 

складу са овим законом, до износа плате наставни-

ка у одговарајућем звању на страној високошкол-

ској установи на којој ће лектор бити ангажован 

(члан 83а став 8. Закона о високом образовању). 
Одредбом члана 2. став 1. Правилника о ближим 

условима у погледу избора, програма рада лектора 

српског језика на страним високошколским уста-

новама и другим питањима од значаја за ангажова-

ње лектора („Сл. гласник РС“, бр. 53/19 и 86/20, у 

даљем тексту: Правилник) прописано је да на зах-

тев стране високошколске установе, у складу са 

међународним уговором и у оквиру међународне 

сарадње високошколске установе чији је оснивач 

Република Србија, односно аутономна покрајина, 

министарство надлежно за послове високог образо-

вања (у даљем тексту: Министарство) расписује 

јавни конкурс за избор лектора. 

Поступак избора лектора спроводи Комисија за 

избор лектора српског језика у иностранству, коју 

именује министар надлежан за послове високог 

образовања и коју чине представник Министарства 

и представници катедри за српски језик и књижев-

ност високошколске установе чији је оснивач 

Република Србија, односно аутономна покрајина 

(члан 3. став 1. Правилника). 

На основу предлога Комисије за избор лектора 

српског језика у иностранству, Министарство пред-

лаже страној високошколској установи кандидата за 

лектора из најужег избора кандидата који испуњава-

ју услове конкурса (члан 3. став 3. Правилника). 

Лектор се сматра изабраним кад Министарство 

прими од стране високошколске установе сагла-

сност за његов избор (члан 3. став 5. Правилника). 

Одредбом члана 6. Правилника прописано је да 

Министарство одређује факултет акредитован за 

извођење студијских програма у области филоло-

шких наука чији је оснивач Република Србија, одно-

сно аутономна покрајина (у даљем тексту: Факул-

тет), који са изабраним лектором закључује уговор о 

раду на одређено време, у трајању до три године. 

Имајући у виду наведене одредбе, основицу 

доприноса за обавезно социјално осигурање за лице 

које је, у складу са међународним уговором и у окви-

ру међународне сарадње високошколске установе 

чији је оснивач Република Србија, односно аутономна 

покрајина, и у складу са Законом о високом образо-

вању и Правилником, као лектор српског језика упу-

ћено на рад на инострану високошколску установу, 

чини износ зараде коју би, складу са законом, општим 

актом и уговором о раду остварили у Републици 

Србији на истим или сличним пословима (пословима 

лектора на Филолошком факултету, са којим је лице 

закључило уговор о раду), с тим да не може бити 

нижа од двоструке најниже месечне основице допри-

носа. (Мишљење Министарства финансија, бр 

011-00-712/2020-04 од 18.01.2021. године – Билтен 

Министарства финансија – 2021.) 
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 АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 

64. став 1. Закона о високом образовању („Службе-

ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 

67/19 и 6/20 – др. закони) („Службени гласник РС“, 

број 11/2021); 

 УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе о ко-

ефицијентима за обрачун и исплату плата запосле-

них у јавним службама („Службени гласник РС“, 

број 19/2021); 

 ОДЛУКA о финансирању набавке уџбеника сред-

ствима буџета Републике Србије за школску 2021/2022. 

годину („Службени гласник РС“, број 17/2021); 

 ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Лис-

ти стручних, академских и научних назива („Слу-

жбени гласник РС“, број 10/2021); 

 ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о 
извршеним расходима за плате код директних и инди-
ректних корисника буџета Републике Србије у 2021. 
години („Службени гласник РС“, број 11/2021); 

 ПРАВИЛНИК о начину и садржају извешта-

вања о планираним и извршеним расходима за пла-

те у буџетима локалне власти у 2021. години („Слу-

жбени гласник РС“, број 11/2021); 

 ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о стан-
дардима и поступку за акредитацију студијских 
програма („Службени гласник РС“, број 19/2021); 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 СТРАТЕГИЈA научног и технолошког развоја 

Републике Србије за период од 2021. до 2025. 

године „Моћ знања“ („Службени гласник РС“, број 

10/2021); 

 СТРАТЕГИЈА запошљавања у Републици Ср-

бији за период од 2021. до 2026. године („Службе-

ни гласник РС“, број 18/2021). 

 
АП ВОЈВОДИНА 

 

 Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на 

научним скуповима у иностранству научно-истра-

живачких радника и студената који су показали 

посебне резултате у 2021. години („Службени лист 

АПВ“, број 4/2021); 

 Решење о одобрењу за издавање и употребу пре-

вода уџбеничког комплета Музичка култура, за пети 

разред основне школе, писан на словачком језику и 

писму („Службени лист АПВ“, број 5/2021); 

 Решење о одобрењу за издавање и употребу 

превода уџбеника Музичка култура 2, за други разред 

гимназије, писан на хрватском језику и писму („Слу-

жбени лист АПВ“, број 6/2021); 

 Покрајинска скупштинска одлука о додели 

буџетских средстава за финансирање и суфинан-

сирање програмских активности и пројеката у об-

ласти висоог образовања, студентског стандарда и 

научноистраживачке делатности у Аутономној пок-

рајини Војводини („Службени лист АПВ“, број 

9/2021). 

 

 

 

 

 


