
ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ НА ДРУГОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈЕ ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОДРЕДБИ 
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ 
ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

1. На захтев за давање мишљења поводом бодовања наставника енглеског језика који 
изводе наставу у првом и другом циклусу основног образовања у складу са одредбама 
члана 33. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама 
и домовима ученика, Комисија је одлучила:

„Ако је вишак исказан у првом циклусу, бодују се сви наставници који испуњавају услов у  
погледу врсте стручне спреме за први и други циклус. Ако је вишак исказан у другом циклусу,  
бодују се сви наставници који испуњавају услов у погледу врсте стручне спреме за други  
циклус.“

2. На питање ко обезбеђује средства у буџету за исплате накнада за председнике 
синдиката, Комисија је одлучила:

„Комисија  за  тумачење  Колективног  уговора  није  надлежна   за  давање  мишљења  о 
могућности обезбеђивања средстава у буџету за  исплату накнаде председнику синдиката 
по члану 55. Посебног колективног уговора“.

3. На  питање,  да  ли  се  повећање  педагошке  норме  примењује  само  у  случају 
предвиђеним чланом 136. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања, 
Комисија је  одлучила:

Чланом 22. став 2. Посебног колективног уговора прописано је да у случајевима повећања 
педагошке  норме,  у  складу  са  Законом,  плата  се  увећава  по  часу,  а  вредност  часа  се 
израчунава тако што се укупна плата запосленог подели са месечним бројем часова редовне 
наставе.

Чланом 136. став 5. Закона прописано је да ако школа не може да обезбеди стручно лице 
за највише шест часова наставе седмично из одређеног предмета,  може да распореди ове 
часове наставницима тог предмета најдуже до краја школске године и овај рад се не сматра 
прековременим радом.

''Примена члана 22. став 2. Посебног колективног уговора односи се само у случајевима  
из члана 136. став 5. Закона.''

4. На питање да ли је Комисија арбитража, на коју је упутио инспектор рада, у смислу 
члана 265. Закона о раду, Комисија је  одлучила:

Чланом 61. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 
домовима  ученикa  прописано  је  да  се  уговорне  стране  обавезују  да  ће  овај  уговор 
примењивати  у  доброј  намери  и  на  начелима  социјалног  партнерства  и  колективног 
преговарања. Тумачење овог уговора врши комисија. Комисију чине по један представник 
репрезентативног синдиката, потписника овог уговора и по један представник министарства 
надлежног за послове образовања, министарства надлежног за послове рада и министарства 
надлежног за послове финансија. Комисија свој рад уређује пословником.

''Комисија  у смислу члана 61.  Посебног колективног уговора није арбитража у смислу  
члана 265. Закона о раду.''


