
 

  
 Конференцији градова и општина,  

Министарству просвете 

 Основним и средњим школама и домовима ученика 

 

Предмет: Јубиларне награде за запослене 

 
Најновије измене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика објављене су у ,,Службеном гласнику Републике Србије” број 123 од 

04.11.2022. године и ступиле су на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

Републике Србије”, односно 12.11.2022. године. Поменутим изменама и допунама Посебног 

колективног  уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Сл. гласник 

РС” бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022), члан 31 став 2 прописује обавезу послодавца да запосленом 

исплати јубиларну награду када наврши 40 година рада оствареног у радном односу. 

 

Члан 31 став 4 тачка 5) Посебног колективног  уговора за запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика (,,Сл. гласник РС” бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022) прописује да: 

,,Висина јубиларне награде износи две и по просечне плате - за 40 година рада проведених у 

радном односу.” 

 

На седници Комисије за тумачење Посебног колективног уговора за запослене у основним и 

средњим школама и домовима ученика од 11.6.2015. године, приликом тумачења члана 31 Посебног 

колективног уговора, којим је регулисана материја, која се односи на јубиларне награде, у тачки један 

је донета следећа одлука: ,,Имајући у виду да се јубиларна награда исплаћује запосленом у години 

када наврши 10, 20, 30 или 35 година рада оствареног у радном односу, запослени има право на 

исплату јубиларне награде за навршених 35 година рада у радном односу без обзира на то што их 

је навршио 5. фебруара 2015. године, а Посебан колективни уговор ступио на снагу 5. марта 2015. 

године.” 

 

С обзиром да Комисија за тумачење Посебног колективног уговора за запослене у основним и 

средњим школама и домовима ученика није доносила ново тумачење, аналогно претходној одлуци од 

11.6.2015. године, долази се до закључка да, запослени који је у 2022. години навршио 40 година рада 

проведених у радном односу, остварује право на исплату јубиларне награде за 40 година рада у радном 

односу без обзира на то што их је навршио пре најновијих измена и допуна Посебног колективног 

уговора, које су објављене у ,,Службеном гласнику Републике Србије” број 123 од 04.11.2022. године, а 

ступиле су на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, 

односно 12.11.2022. године. 

 

Позивамо градове, општине и послодавце да на време планирају средства потребна за ову 

намену, како би испоштовали законску процедуру и избегли судске процесе који би оштетили буџет 

намењен за образовање. Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије ће на седници, која 

ће се одржати  у марту 2023. године, донети закључке којом динамиком ће на нивоу градова и општина 

поднети тужбе надлежним судовима за испуњење права у корист оштећених чланова. 

 

У Београд,  

8. фебруара 2023.    Председник Уније СПРС 

 

 

 

  УУнниијјаа  ссииннддииккааттаа  ппррооссввееттнниихх  ррааддннииккаа  ССррббиијјее  
                                         

 

Адмирала Гепрата 10/II/17, 11000 Београд;  

телефони: 065/3233-038, 065/3233-528;  

e-mаil: kancelarijausprs@gmail.com;  интернет: www.unijasprs.org.rs ;  
 

 


