
Одлуке Комисије за тумачење Посебног колективног уговора

На основу члана 61.став 2. и 3. Посебаног  колективног уговора за запослене у основним и 
средњим школама и домовима ученика, министар просвете и науке донео је решење о 
образовању Комисије за тумачење одредаба овог Уговора, у чијем саставу су представници 
свих репрезентативних синдиката потписника  Уговора и представници министарстава 
надлежних за послове образовања, за послове рада и послове финасија.
Комисија је донела пословник о раду којим је предвиђено  да се одлуке о тумачењу 
појединих одредби Колективног уговора доносе искључиво консензусом односно 
једногласним доношењем одлука. Комисија је на првој радној седници од 22.12.2011. године 
разматрала поднете захтеве за тумачење и донела је следеће одлуке:

1. Поводом  захтева  за  тумачење  члана  22.  став  2.  ПКУ,  којим  је  уређен 
преконормни  рад   постављено  је  питање  да  ли  је  иста  вредност  часа  за 
наставнике чија норма непосредног рада 20 часова и наставнике  чија норма 
непосредног рада 18 часова, односно да ли вредност часа преко норме износи 
5%  или  5,55  %  од  плате  запосленог.  Комисија  је  заузела  став  да  у  духу 
Колективног  уговора  не  треба  правити  разлику  између  висине  процента  за 
преконормни рад за поједине предмете и донела следећу одлуку :
''Додатак на плату у смислу члана 22. став 2. Посебног колективног уговора  
за вредност сваког преконормног часа износи 5%.''

2. У вези тумачења члана 7. став 3. којим је одређено да уколико послодавац не 
обезбеди упућивање запосленог на стручно оспособљавање и усавршавање, 
запослени не може сносити последице по овом основу,  Комисија је  заузела 
став  да  се  иста  одредба не  односи  на  неупућивање запосленог  од  стране 
установе на полагање испита за лиценцу, зато што је иста обавеза прописана 
чланом 123. Закона о основама система образовања и васпитања и за исто 
тумачење је надлежна служба Министарства просвете и науке.

3. Поводом  захтева  за  давања  мишљења  и  тумачење  законитости  пресуде 
Апелационог суда у Новом Саду око примене члана 5. Колективног уговора, 
Комисија је донела одлуку да нема овлашћења да тумачи судске пресуде. 

4. У вези тумачења члана 5. Посебног колективног уговора да ли се преузимање 
запослених  односи  само  на  послове  на  неодређено  време,  Комисија  је  у 
складу са чланом 131.  Закона о основама система образовања и васпитања, 
донела следећу одлуку:
''По  важећим  прописима,  у  овом  тренутку,  преузимање  се  врши  само  на  
неодређено време.''

5. Поводом захтева за тумачење члана 33-35.  Посебног колективног уговора у 
вези права директора установе коме је престао мандат, да ли има право да се 
бодује  и  буде на листи запослених за  чијим радом је  престала потреба са 
пуним  или  непуним  радним  временом  и  налаза  просветног  инспектора о 
конкретном случају, Комисија је донела одлуку:
„Имајући у виду да је у питању и поступање просветног инспектора, као и  
да  је  у  питању  доношење решења о  праву  запосленог,  како  би  Комисија  
правилно  одлучила  у  конкретном  случају  потребно  је  да  доставите  
целокупну документацију која се односи на овај предмет“.

6. Поводом захтева за  тумачење члана 28.  Посебног  колективног  уговора а  у 
вези наплате трошкова у случају смрти брачног друга који је радио у другој 
школи и у којој су по том основу већ наплаћени трошкови, Комисија је донела 
одлуку:
''У складу са важећим прописима, право на накнаду трошкова сахране може  
се остварити према приложеним рачунима само код једног послодавца''.

7. На  питање  постављено  Комисији  за  тумачење  појма  репрезентативног 
синдиката, Комисија је донела одлуку:
„Како је ова материја регулисана одредбама Закона о раду, то Вас упућујемо 
да се обратите Министарству рада и социјалне политике, ради добијања 
мишљења“.



8. Поводом захтева за тумачење заштите синдикалних представника и чланова 
органа управљања у вези примене члана 33. Посебног колективног уговора, 
Комисија је донела одлуку:
''Применом  критеријума  из  члана  33.  Посебног  колективног  уговора,  
председник синдиката,  као и  представник запослених у школском одбору  
бодује  се као и сви запослени и може бити проглашен радником за чијим  
радом је престала потреба, али му не може престати радни однос.''

9. Поводом питања решавања проблема у вези исплате трошкова превоза на 
основу члана 118. Закона о раду, Комисија је донела одлуку:
„како је ова материја регулисана одредбама Закона о раду, то Вас упућујемо  
да се обратите Министарству рада и социјалне политике, ради добијања 
мишљења“.


