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Форум средњих стручних школа
Трг Николе Пашића 7/II, Београд
Тел/факс (011) 339–82-93
e-mail: forumsssb@ptt.rs
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ
На састанку представника репрезентативних синдиката просвете и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја одржаним у Београду, разговарано је о
надокнади за рад по ИОП-2. Разлог овог дијалога је велики број судских спорова у вези
са надокнадом за рад по ИОП-2.
Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја обећали су да ће се
законским путем регулисати плаћање наставника у основним и средњим школама на
територији Републике Србије који раде по ИОП-2, те сматрају да ће се процес окончати
у марту 2021. године!!!
Просветни радници су били изненађени и у неку руку задовољни, јер је њихов рад и труд
препознат у Министарству просвете.
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Међутим, поступа се супротно од онога што је договорено и то од стране Министарства
просвете.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није испоштовало договор око
плаћања накнаде за рад по ИОП-2 у редовним одељењима, већ је законски регулисала
досадашњи начин плаћања накнаде и то само у специјалним школама и одељењима у
редовним школама где се изводи настава по посебном програму, не узимајући у обзир
плаћање накнаде наставницима за рад са ученицима по ИОП-2 у редовним одељењима
(Сл. гласник 19/2021. од 05.03.2021.године).
Овим путем поново обавештавамо колеге које су радиле у редовном школама са ИОП, да
могу да покрену судски поступак пред надлежним Основним судом а против школе, због
неисплаћених накнада за задње три године, из разлога што је чланом 196. Закона о
раду прецизирано да: ,,сва новчана потраживања из радног односа застаревају у року
од три године од дана настанка обавезе“, те је апсолутно потребно да се овај
преклузивни рок, који се не може продужавати, испоштује.
Адвокатска канцеларија која ради ове случајеве и која нам се понудила, још у октобру
прошле године, да бесплатно, односно без икаквих трошкова за чланове нашег
синдиката заступа заинтересоване наставнике се налази у Савској улици број 17.
Број телефона адвокатске канцеларије је 011/306 56 20.
Истичемо да нисмо изненађени овим лажним обећањем Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Није ово први пут да представници Министарства просвете нешто
обећају, па на крају не испуне оно што је договорено.
Забринути смо и за наше представнике синдиката који нису легално и легитимно
изабрани, а по прописаној процедури и у складу са важећим актима синдиката.
Али, то је већ нека друга и стара прича нашег синдикалног амбијента који је створен и
који упорно егзистира у држави Србији.
Наше је да указујемо и да помажемо нашим члановима синдиката и то члановима Форума
средњих стручних школа да остваре своја права из рада и радног односа, све у складу
са позитивним законским прописима Републике Србије.

У Београду,
11. 3. 2021. год.
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С Поштовањем,
Милорад Антић-Председник ФССШБ
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