
 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
 
Н/р г-дину Младену Шарчевићу, министру 
                                          

Поштовани, 
 

Како сте, у неколико наврата, указали на огромна дуговања школа по 
судским пресудама, желимо да Вам скренемо пажњу на то да се постојећи 
проблеми и даље не решавају на адекватан начин. 
 Просвета је постала фабрика за производњу судских спорова, од којих је 
велика већина била непотребна и могли су се решити мирним путем. Међутим, за 
добар део спорова не сносе одговорност надлежни у школама, већ су резултат 
бахатог и неодговорног понашања локалних самоуправа чија је обавеза да 
финасирају одређене ствари. Тако су настали „масовни“ спорови око јубиларних 
награда, путних трошкова и слично. 
 У Предшколској установи „Вера Гуцуња“, Сомбор, постоји проблем око 
повећања коефицијената за обрачун плата васпитачицама које су након ВИ 
степена стручне спреме, стекле високу спрему. Тај проблем је познат 
Министарству и оно је одавно заузело исправан став да се плата обрачунава 
према пословима које запослени обавља и стручној спреми коју поседује 
(Мишљење Министаства бр. 011-00-112/2012-07 од 11.6.2012).  

Запослене су се безуспешно обраћале директорици, а Синдикат Граду 
Сомбор. Од начелника Одељења друштвених делатности је добијен усмени 
одговор у стилу: немамо пара, тужите. У установи је 12 васпитачица које 
остварују право на повећање коефицијента и добар део њих тражи да се ово 
реши судским путем. Јасно је да се ради о спору који ће установа изгубити, 
судски трошкови ће изностити, најмање, половину од потраживања запослених, 
посебно ако се има у виду да и запослене и установу мора заступати адвокат, јер  
правница у установи нема положен правосудни испит. У допису Синдиката 
надлежнима је указано на висину ових трошкова. Треба знати да је повећање 
коефицијената признато неким васпитачицама током 2013. године,  а једној пре 
5-6 месеци, па испада да то право једнима припада, а другима не. 

Други проблем је накнада путних трошкова у Оџацима, који са 
надлежнима безуспешно покушавамо решити две године. Наиме, надлежни у 
Оџацима су школама упутили допис да путне трошкове запосленима 
обрачунавају у виисини од 75% цене карте превозника којег су они одабрали. 

При томе, тај превозник на одређеним релацијама не врши превоз, а на другима 
су његови поласци  непримерени потребама запослених. Указујемо да не постоји 
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било какав општи акт који прописује овакво умањење накнада, већ се то чини 
дописом. Ово умањење је у супротности са Законом о раду и ПКУ  за запослене у 
основнмим и средњим школама и домовима ученика.  

Исти проблем смо имали и у Суботици, где се су њиме бавили судови, 

миритељ и на крају, Уставни суд. Све је трајало око пет година, а та „забава“ је 
Град Суботицу коштала око петнаест милиона динара, јер је Уставни суд 
поништио одредбе о умањењу накнаде путних трошкова. На све ово смо 
безуспешно указивали надлежнима у Оџацима. 

Само ова два случаја могу да резултирају са петнаестак судских спорова и 
непотребним трошковима. Обраћамо Вам се са молбом да посредујете у мирном 
решавању ових проблема, да би се избегли спорови. Уколико у року од 15 дана не 
добијемо конкретне ставове о начину решавања проблема на које указујемо, 
бићемо присиљени да поднесемо тужбе суду. 

 
Нови Сад, 10.02.2017                                        Ранко Хрњаз, ген. секретар СРПС,  
                                                                                         председник НСПРВ 
 
 
 


