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МИНИСТАРСТВУ НАУКЕ, ПРОСВЕТЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
МИНИСТРУ Г.-ДИНУ БРАНКУ РУЖИЋУ
Ул. Немањина бр.22-26
11000 Београд
ПРЕДМЕТ- ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ ПОДНОШЕЊА ТУЖБИ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ
ОСНОВНИМ СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ВЕЗИ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ПЛАТЕ
НАСТАВНИЦИМА ЗА ИНКЛУЗИВНИ РАД
Поштовани министре,
Да не би било пуно тужби професора који раде по ИОП-у (Индивидуално-образовном
плану), сходно Правилнику о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање /Сл. гласник РС бр.74/2018/, тражимо од
Вас да својим ауторитетом, надлежностима, овлашћењима и дужностима, утичете на
надлежне државне органе Републике Србије, све како би се нашло системско решење
за исплату накнада плате запосленим који раде по овом Програму.
Истичемо да ће свака поднета тужба пред надлежним Основним судом, коштати буџет
Републике Србије, односно грађане Републике Србије од 1000 до 1500 евра, јер је
потраживање запослених неспорно.
Упознати се са чињеницом да је рад са ученицима са посебним потребама у одељењима
додатни терет за сваког наставника и да за обављени рад наставник мора да добије
одговарајућу надокнаду.
Ова област регулисана је Уредбом о коефицијентима, којом је прецизирано да рад са
специјалним одељењима и у специјалним школама буде додатно плаћен.
Предлажемо у доброј вољи и намери, све да би избегли судске спорове, вештачења и
исплату законске затезне камате од доспелости сваког појединачног потраживања па
до коначне исплате, да у што краћем року предузмете мере и активности да се ове
неспорне новчане обавезе и потраживања запослених измире, без покретања судски
процеса од стране запослених, јер би исплата по тужбама запослених, односно
пресудама Основних судова довела до великог оптерећења буџета Републике Србије.
Ово су апели и помоћ наставника, како би пољуљано достојанство и понос вратили у
оквире позитивних правних прописа републике Србије.

У Београду,
25. 11. 2020. год.
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С Поштовањем,
Милорад Антић-Председник ФССШБ
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