
 

  

 
 

 
 
 Данас, 8.12.2022.године, отпочела је са радом Комисија за тумачење ПКУ-а за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика. Међутим, након око 90 минута Комисија је 

прекинула са радом. 

 Разлог за прекид је било тумачење члана 31. ПКУ-а и праву на јубиларну награду за 40 

година рада у просвети. 

 Наиме, представници Министарства просвете, Министарства за државну управу и локалну 

самоуправу, Министарства финансија и Министарста за рад, запошљавање и социјална питања су 

става да се право на јубиларну награду остварује од дана објављиваља ПКУ-а у Службеном 

гласнику. 

 Иако члан 31 практично није мењан није их занимало тумачење Комисије из 2015. године. А 

оно гласи: 
1. „Имајући у виду да се јубиларна награда исплаћује заппсленпм у гпдини када наврши 10, 20, 30 или 

35 гпдина рада пстваренпг у раднпм пднпсу, заппслени има правп на исплату јубиларне награде за 
навршених 35 гпдина рада у раднпм пднпсу без пбзира на тп штп их је навршип 5. фебруара 2015. 
гпдине, а Ппсебан кплективни угпвпр ступип на снагу 5. марта 2015. гпдине.'' (седницапд 11.6.2015)  

2. „Чланпм 31. Ппсебнпг кплективнпг угпвпра прпписанп је да је ппслпдавац дужан да заппсленпм 
исплати јубиларну награду. Јубиларна награда исплаћује се заппсленпм у гпдини када наврши 10, 
20, 30 или 35 гпдина рада пстваренпг у раднпм пднпсу. Укпликп је заппслени, у гпдини када је 
ступип на снагу Ппсебaн кплективни угпвпр (у 2015. гпдини) навршип 35 гпдина рада пстваренпг у 
раднпм пднпсу, има правп на исплату јубиларне награде.“ (седница 11.6.2015.)  

3. „Ппслпдавац је дужан да заппсленпм исплати јубиларну награду. Јубиларна награда исплаћује се 
заппсленпм у гпдини када наврши 10, 20, 30 или 35 гпдина рада пстваренпг у раднпм пднпсу. 
Заппслени кпји у месецу фебруару 2015. гпдине пуне 35 гпдина рада пстваренпг у раднпм пднпсу 
стичу правп на исплату јубиларне награде.“ (седницапд 11.6.2015.). 

Није их занималп ни тумачеое кпје је дап Paragraflex: 

 Чланпм 31. Ппсебнпг кплективнпг угпвпра прпписанп је да је ппслпдавац дужан да заппсленпм 

исплати јубиларну награду. Јубиларна награда исплаћује се заппсленпм у гпдини када наврши 10, 20, 30, 35 

или 40 гпдина рада пстваренпг у раднпм пднпсу. 

 Правп заппсленпг на јубиларну награду за 40 гпдина прпведених у раднпм пднпсу уведенп је 

изменама и дппунама ПКУ-а кпје су ступиле на правну снагу 12. нпвембра 2022. гпдине. Какп се правп стиче 

„у гпдини у кпјпј заппслени наврши 40 гпдина у раднпм пднпсу“, те какп је пдредба ступила на снагу у тпку 

2022. гпдине, тп призилази да правп на јубиларну награду имају заппслени кпји су у тпку 2022.гпдине 

навршили 40 гпдина прпведених у раднпм пднпсу. 

 Питаое исплате не мпже се ппсматрати пдвпјенп пд стицаоа права, ппштп без стицаоа права не 

мпже бити речи п исплати или мпменту исплате (пднпснп радилп би се п исплати без пснпва). Наведена 

фпрмулација пдредбе кплективнпг угпвпра, према нашем мишљеоу, значи да заппслени стиче правп на 

јубиларну награду у гпдини када наврши прпписани брпј гпдина у раднпм пднпсу и да се у истпј тпј гпдини 

дпнпси решеое кпјим му се тп правп утврђује и на пснпву тпг решеоа врши се исплата. Одредба ПКУ-а, кпја 

важи пд 12. нпвембра 2022. гпдине, гпвпри п стицаоу права и исплати у календарскпј гпдини, па стпга 

прпизилази да правп пстварују пни заппслени кпји су у календарскпј гпдини (2022) навршили 40 гпдина у 
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раднпм пднпсу, па и пнда када је пснпв наступип пре 12. нпвембра 2022.гпдине, пднпснп између 1. јануара 

и 12. нпвембра 2022. гпдине. 

 Поново се потврдило неписано правило да се просветни радници, за све оно што су 

изборили било штрајком било колективним преговарањем, морају борити најмање још једном и то 

за примену права. Нећемо одустати. У праву смо! 

 

 

 

 8.децембра 2022. године     потпредседник Уније СПРС 
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