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 Поштовани господине министре, пре неколико дана добио сам одговор на питање које 
сам поставио Министарству просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), који сте Ви потписали. Питање се односило на норму часова непосредног рада 
са ученицима коју има наставник у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
или у одељењу за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом при редовној школи.  
 Одговор Министарства заведен је под бројем 011-00-00443/2021-07, од 22. децембра 
2021. године. У вези с тим дописом желим да Вас обавестим о следећем: 
 
 1. Моје питање, односно захтев за давање мишљења, Министарство је добило још 4. 
октобра 2021. године, а одговор сам добио тек пре неколико дана (дакле: после више од три 
месеца!), и то тек на интервенцију Заштитника грађана (којег ћу без одлагања обавестити о томе 
шта мислим о том одговору и предложити му да предузме мере). 
 Већ те чињенице стварају врло неповољну слику о раду Министарства, али оно што ћу 
даље рећи далеко је озбиљније. 
 
 2. Допис који је требало да представља одговор на моје питање очигледно је рађен „копи-
пејст“ техником пошто као да представља одговор на неко другачије питање, које је поставио 
неко други. 
 Моје питање, које Вам шаљем у прилогу, није се односило само на наставника одељења 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, него и на наставника (и то не само 
дефектолога-наставника!) у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом и на 
наставника одељења за ученике са сметњама у развоју и ивалидитетом. 
 
 3. Сам одговор који сам добио указује на то да га је саставило лице које слабо познаје 
школско и радно законодавство и правила тумачења правних норми. Зашто је одговор који је 
то лице дало погрешан, детаљно сам образложио у прилогу који Вам такође достављам.  
 На овом месту ћу рећи само то да одговор нити је потпун, нити је детаљан, нити је 
образложен – писан је с позиција власти, а не права. А кад неко с позиције власти даје мишљење, 
онда му није потребно богзна какво образложење – довољно је делимично препричати одредбе 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21; у даљем тексту: Системски закон) и после тога самоуверено 
извести закључак. 
 Добијен одговор је и противречан сам у себи јер његов давалац цитира, између осталог, 
и законску одредбу која за наставнике школе за ученике са сметњама у развоју прописује норму 
часова непосредног рада од 20 часова (члан 160. став 1. тачка 3) Системског закона), а у 
закључку каже да дефектолог-наставник „који је запослен у установи која обавља послове 
основног образовања и васпитања“ има норму часова непосредног рада са ученицима од 24 
школска часа. Ваљда је и основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
установа која „обавља послове основног образовања и васпитања“! А ако је тако (а несумњиво 
јесте), откуд онда норма од 24 школска часа и за наставника такве школе? 
  



4. Зашто сматрам да се норма часова непосредног рада од 20 школских часова има 
применити и на наставника одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом при 
редовној школи, образложио сам у прилогу овог дописа. 

Овде ћу само рећи да би другачије резоновање водило дискриминацији тих наставника 
у односу на наставнике школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом – наиме, тако 
би они, премда према Уредби о Каталогу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18) раде на 
радном месту које је по називу, опису послова и посебности услова рада потпуно истоветно са 
радним местом наставника школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, имали 
другачија права и обавезе, односно већу норму часова непосредног рада са ученицима, што би 
свакако било дискриминаторно поступање према њима.  
 
 5. Постоји и проблем у вези с погрешним одређивањем норме часова непосредног рада 
наставника у продуженом боравку, о чему немам писано мишљење Министарства, али ми је 
познато да је његов став да та норма износи 30 часова и већина школа по томе поступа.  
 Сматрам да је њихова норма часова непосредног рада 24 школска часа, што сам 
образложио у допису у прилогу. 
 
 6. Наведено кршење права наставника који раде искључиво са ученицима са сметњама у 
развоју и инвалидитетом и наставника у продуженом боравку траје више година. 
 Поменућу само да је још Системски закон из 2009. године за наставнике који раде 
искључиво са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом предвидео мању норму 
непосредног рада са ученицима у односу на остале наставнике. Колико ми је познато, ни 
одредба тог Системског закона није примењивана, па је свим наставницима одређивана иста 
норма непосредног рада са ученицима. 
 Ово сам поменуо како би било јасније зашто и одговор на моје питање (погрешно) 
инсистира на норми часова непосредног рада од 24 школска часа и за наставнике који раде 
искључиво са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом: једноставно је тешко 
признати грешку, нарочито после толико година погрешног рада и кршења права запослених! 
 Што се мене тиче, нећу одустати од заштите свог права и права мојих колега, и то и 
преко Заштитника грађана, и преко Повереника за заштиту равноправности, и преко суда, и 
преко синдиката, и преко медија.  

 
7. Поштовани господине Ружићу, Ви сте кратко на функциији министра просвете, науке 

и технолошког развоја и свакако да сте за ову ситуацију најмање одговорни. Међутим, Ваше 
име стоји испод погрешног тумачења прописа, док лица која иза тог погрешног тумачења стоје 
остају анонимна. 

Зато Вас молим да размотрите овај мој допис и прилоге уз њега, да се консултујете са 
лицима која заиста познају школско и радно законодавство и правила тумачења правних норми 
и да коначно учините крај овом вишегодишњем безакоњу. То ће бити допринос по којем ће Вас 
запослени у просвети сигурно памтити.  

 
Срдачан поздрав! 

 
У Лазаревцу, 17. јануара 2022. 
 
                                                            

Др Слободан Р. Мартиновић, дипл. правник и дипл. 
дефектолог-олигофренолог  
 
 

 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОПИСА ПРВОМ ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ И МИНИСТРУ 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, БРАНКУ РУЖИЋУ (У ВЕЗИ С 

НОРМОМ НЕПОСРЕДНОГ РАДА НАСТАВНИКА СА УЧЕНИЦИМА СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ И НАСТАВНИКА У 

ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ) 
 

 
I 
 

 У великом броју школа у Републици Србији норма часова непосредног рада са 
ученицима одређује се супротно члану 160. став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21; у даљем тексту: Системски закон), а када је реч о наставницима у продуженом боравку 
– супротно члану 160. став 1. тачка 1) Системског закона. 
 Посебно истичем да су одредбе Системског закона о норми непосредног рада са 
ученицима императивног, а не диспозитивног карактера и морају се безусловно поштовати. 
Одређивање норме часова непосредног рада са ученицима које се разликује од норме часова 
прописане Системским законом представља кршење права запослених (у неким случајевима – 
и дискриминацију запослених!). То значи да сваки орган који то чини – крши закон (у неким 
случајевима и производи дискриминацију запослених!) и да се ниједан правни акт који норму 
часова другачије уређује од Системског закона једноставно не сме применити, пошто је 
незаконит, а у неким случајевима и дискриминаторан. Подсећам, ако је то уопште потребно, да 
се подзаконски акт може правно ваљано применити само ако није у супротности са законом, 
што је општи правни принцип, али Системски закон то и изричито каже у члану 199. 
 Коначно, оно што погрешну примену Системског закона у погледу норме непосредног 
рада са ученицима чини још тежом јесте чињеница да је реч о најважнијем и најтежем делу 
радног времена наставника – сви остали послови у оквиру пуног радног времена су пратећи 
послови, који су у служби главног посла наставника – непосредног рада са ученицима. То значи 
да је ограничење броја часова непосредног рада са ученциима у интересу и самих ученика јер 
оправдано можемо претпоставити да ће наставник којем се одређује већа норма часова 
непосредног рада од прописане имати мање снаге за квалитетан рад са ученицима. Одређивање 
веће норме часова непосредног рада са ученицима (од оне прописане Системским законом) 
представља, дакле, и кршење права ученика! 

Системски закон је у погледу норме непосредног рада са ученицима јасан и 
неприкосновен и никакво тумачење нити било који други акт слабије правне снаге од њега не 
сме довести у питање његову примену. Чак и да постоји сумња у погледу значења одредаба 
Системског закона, долази у обзир само примена начела радног права (прихваћеног и од 
Међународне организације рада): in dubio pro laboris – у случају сумње примениће се оно 
тумачење које је повољније по запосленог. Овде, међутим, имамо ситуацију да је неко код кога 
је, како изгледа, постојала одређена сумња у погледу значења законских одредаба, применио 
управо супротан принцип и запосленима, супротно Системском закону, повећао норму 
непосредног рада са ученицима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 



 
1. НОРМА ЧАСОВА НЕПОСРЕДНОГ РАДА НАСТАВНИКА У ШКОЛИ ЗА 

УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ И НАСТАВНИКА 
ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИ 
РЕДОВНОЈ ШКОЛИ  

 
Норма непосредног рада са ученицима за наставнике у школи за ученике са сметњама у 

развоју и наставнике у одељењима која су формирана искључиво за ученике са сметњама у 
развоју при редовној школи износи 20 школских часова, а не 24 школска часа.  
 Такав закључак недвосмислено следи из члана 160. став 1. тачка 3, у вези са чланом 160. 
став 1. тачка 1) Системског закона. 

Чланом 160. став 1. тачка 1) Системског закона прописано је да је норма часова 
наставника „24 школска часа (у даљем тексту: час) непосредног рада са ученицима...“ 

Чланом 160. став 1. тачка 3) Системског закона прописано је да је норма непосредног 
рада „20 часова радног времена за наставника у школи за образовање ученика са сметњама у 
развоју који изводи наставу и индивидуалне облике непосредног рада са ученицима;“. 

Имајући у виду то да је законодавац у тачки 1) овог члана употребио синтагму „у даљем 
тексту: час“ (што је уобичајено средство правне технике), једноставна правила тумачења 
правних норми налажу да, кад год законодавац у даљем тексту употреби реч „час“, мисли 
искључиво на школски час (а не на сат). И законодавац је ту доследан: у читавом даљем тексту, 
до краја Системског закона, више не користи речи „школски час“, већ искључиво реч „час“ (у 
значењу „школски час“). 

Да је законодавац, говорећи о норми часова непосредног рада са ученицима са сметњама 
у развоју и инвалидитетом мислио на сат, он би ту реч и употребио, као што ју је употребио у 
истом члану, говорећи о, на пример, норми непосредног рада васпитача или стручних сарадника 
– 20, односно 30 сати. Уосталом, кад говори о радном времену уопште, законодавац 
употребљава реч сат – „Пуно радно време запосленог у установи износи 40 сати недељно“ (члан 
159. став 1. Системског закона). 

Такође, да је законодавац желео да норма непосредног рада са ученицима са сметњама 
у развоју и инвалидитетом буде 24 школска часа, односно иста као норма наставника који не 
раде искључиво са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, он наставнике који с 
њима изводе образовно-васпитни рад не би издвојио у посебну тачку (тачка 3).  

Разлог за издвајање наставника који раде искључиво са ученицима са сметњама у развоју 
и инвалидитетом јесте у томе што они раде у посебним (тежим) условима рада и зато је њихова 
норма непосредног рада мања. Посебност услова рада са ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитом утврђена је Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18; у даљем 
тексту: Уредба).  

Та посебност услова рада, као разлог за мању норму непосредног рада, односи се како 
на наставнике у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, тако и на наставнике 
одељења која су формирана искључиво за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом при 
редовној школи. То јасно пише у Уредби (одн. Каталогу) – ови наставици потпуно су 
изједначени и по називима радних места, и по општем/типичном опису послова, и по 
посебности услова рада, с наставницима школе за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом.  

То значи да би одређивање норме часова непосредног рада са ученицима наставника 
одељења која су формирана искључиво за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом при 
редовној школи другачије од норме часова непосредног рада наставника школе за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом било дискриминаторан акт, односно такво тумачење 
Системског закона и Уредбе произвело би дискриминацију запослених, забрањену како 
међународним тако и домаћим правним прописима (исти назив радног места, исти опис 
послова, исти – посебни – услови рада, а различита права и обавезе, односно различита норма 



непосредног рада са ученицима!). И ови наставници, дакле, имају норму часова непосредног 
рада са ученицима од 20 школских часова. 
 

2. НОРМА ЧАСОВА НЕПОСРЕДНОГ РАДА НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ 
БОРАВКУ (И У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И У ШКОЛАМА ЗА УЧЕНИКЕ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ) 
 

 
Многе школе норму непосредног рада са ученицима у продуженом боравку одређују у 

износу од 30 часова (при чему није јасно да ли се мисли на школски час) или чак у износу од 30 
сати, вероватно полазећи од подзаконског акта из 1992. године, који је великим делом (а у том 
делу засигурно!) супротан Системском закону. 

Сматрам да је норма непосредног рада са ученицима у продуженом боравку 24 школска 
часа, пошто је и лице које с децом ради у продуженом боравку наставник, није ни васпитач ни 
стручни сарадник (за које је прописана норма часова непосредног рада од 30 сати). И Системски 
закон (члан 130. став 9) запосленог у продуженом боравку означава као наставника „који 
остварује образовно-васпитни рад у продуженом боравку...“. 

Из тога следи јасан закључак да је норма непосредног рада са ученицима у продуженом 
боравку 24 школска часа. Члан 160. Системског закона, који за све наставнике (што значи – и 
за наставнике у продуженом боравку!) уређује норму непосредног рада са ученицима, не даје 
могућност за другачији закључак – у том члану ниједан наставник (дакле – ни наставник у 
продуженом боравку!) нема норму часова непосредног рада са ученицима од 30 часова, још 
мање норму од 30 сати.  

Поред тога, требало би размотрити и узети у обзир и решење према којем би у школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом и у школи са одељењима формираним 
искључиво за такве ученике и норма непосредног рада наставника у продуженом боравку била 
20 школских часова (као и наставника који изводе наставу и индивидуалан рад са ученицима). 

 
17. јануара 2022. године 

 
              

Др Слободан Р. Мартиновић, дипл. правник и дипл. дефектолог-
олигофренолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


