
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИШТВУ СРПС-а 
Београд, Дечанска 4/V 
 
 
 
 
Предмет: Иницијатива за покретање захтева код  
                Министарства просвете за измену члана 22. 
                ПКУ за запослене у основним и средњим школама 
                и домовима ученика 
 
 
         Овом Синдикату обраћало се у последње време више чланова  који 
су указали на, најблаже речено, дискриминаторску одредбу члана 22. 
ПКУ, односно става 1. тачка 4. овог члана, по коме запосленом припада 
додатак на плату „по основу времена проведеног на раду – у висини 
0,4% од основице за сваку пуну годину рада оствареног у радном 
односу код послодавца“. На овај начин запосленима у просвети који су 
део радног стажа остварили у више радних организација ван школе у 
којој су сада, признаје се само рад остварен код тог послодавца, односно 
рад у више установа које припадају тзв. мрежи установа и по тумачењу 
Министарства третирају се као јединствена установа.  
         Све ово је правдано потребом да се ПКУ усклади са најновијом 
варијантом Закона о раду која препознаје управо само стаж код 
последњег послодавца, а не и укупан радни стаж. То је уједно и био 
крунски аргуменат представника Владе Републике Србије који су у 
преговорима у време закључивања ПКУ чврсто стајали на становишту да 
је ово „свето писмо“ и да се не може променити, иако је претходни ПКУ 
имао одредбу која је повољнија за запослене и на основу које су, бар за 
време трајања тог ПКУ запослени у школама имали признат сав радни 
стаж, не само стаж код последњег послодавца. Због ригидног става 
представника ресорних министарстава и околности које су биле у време 
закључивања ПКУ, ПКУ је потписан са горе поменутом формулацијом која 
је неповољнија за запослене у кућама знања.  
         Елем, уследило је велико разочарење, јер су у бројним колективним 
уговорима закљученим у јавним и јавно-комуналним предузећима 
запослени уговорили да им се као додатак на плату исплаћује 0,4% за 
сваку пуну годину рада остварену у радном односу, чиме су потписници 
остварили за своје запослене оно право које је запосленима у просвети 
негирано под образложењем да је то усклађено са Законом о раду. Стога 
се са правом питамо како је могуће у једном случају да се ово право 
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примењује, а у другом не, када је свима добро знано да је Закон о раду 
оно што ми популарно зовемо „раднички Устав“ и да се он једнако 
примењује на све. Не желимо улазити у полемику да ли су они који 
поменуту одредбу о укупном стажу имају у свом ПКУ, уговорили право 
које није могуће по Закону или су урадили управо оно чему и служе 
колективни уговори – уговарању већег права од права датог у Закону.  
         Стога, у име НСПРВ, као колективног члана и оснивача СРПС-а, са 
правом захтевамо хитно отпочињање преговора и промену спорног члана 
ПКУ, на начин како су то остварили готово сви запослени у највећем делу 
јавног сектора којем, надамо се, просвета још увек припада. Предлажемо 
да се спорни члан промени и да се у ставу 1., тачка 4. члана 22. ПКУ 
унесе формулација да запослени има право на додатак на плату: „по 
основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада, 
остварену у радном односу – 0,4% од основице“. 
         Поштоване колеге, молимо вас да ургентно подржите ову 
иницијативу, а уколико то  не учините, заобићемо синдикалну хијерархију 
и непосредно се обратити Министарству и просветној јавности у циљу да 
заштитимо право наших чланова, чланова СРПС-а и других запослених у 
просвети, јер је неприхватљиво да је Влада Републике Србије једној групи 
јавних посленика мајка, а другима маћеха. 
 
         Срдачан синдикални поздрав! 
 
 
Нови Сад, 24.11.2015.год.                        проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                    генерални секретар НСПРВ 
                     


