
Sudska praksa                                         NSPRV 
 

1 
 

 
 

 УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНОГ У ШКОЛИ 
 

Наставник који у свом одељењу има ученика с којим ради по 
индивидуалном образовном плану има право на увећање коефицијента 
за обрачун и исплату плате без обзира на то што је реч о редовном 
одељењу у редовној основној или средњој школи. 

 
Из образложења: 

 
Правоснажном пресудом одбијен је тужиљин захтев да јој се накнади 

штета настала услед неувећања коефицијента за обрачун и исплату плате по 
основу рада са учеником по индивидуалном образовном плану (у даљем 
тексту: ИОП), а против такве пресуде тужиља је изјавила ревизију. 

По оцени овог суда, ревизија је основана. 
Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је у спорном периоду 

радила код тужене школа на радном месту проефсора разредне наставе у 
редовном одељењу у које је био био уписан и један ученик који је имао 
потешкоћа са остваривањем резлтата. Са тим учеником тужиља је морала да 
ради по ИОП-у, у складу са мишљењем Интерресорне комисије и одлуком 
стручног колегијума. За наведени рад тужиљина плата није увећана за 10% 
у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 44/01... 124/12; 
у даљем тексту: Уредба). 

Првостепеном пресудом усвојен је тужиљин захтев, а другостепени суд 
је преиначио такву пресуду јер је, по љеговој оцени, тужиља запослена у 
редовној школи која нема посебно одељење за децу ометену у развоју, него 
има само једног таквог ученика. По оцени тог суда, околност што је тужиља 
с једним учеником радила по ИОП-у не значи само по себи и стицање права 
на увећање коефицијента по Уредби. 

Овакво становиште другостепеног суда није правилно. 
Према члану 3. став 1. тачка 4) Уредбе, коефицијент запосленом у 

школи за децу ометену у развоју и наставнику одељења за децу ометену у 
развоју при редовној основној школи увећава се за 10%. 

Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање 
установе која обавља делатност основног образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 73/16), као и раније важећим таквим 
правилником („Службени гласник РС“, број 36/15) прописано је (члан 7) да у 
једном одељењу могу бити до два ученика са сметњама у развоју и 
инвалидитетом. 

Тужиља је радила код тужене редовне школе која је уписала и дете 
ометено у развоју, које је, по инклузивном програму, било у њеном одељењу 
(она је била одељенски старешина тог одељења). За тог ученика тужиља је 
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морала да пише посебан програм наставе и да с њим додатно ради, више 
него са осталом децом из одељења, односно да паралелно ради са осталом 
децом по редовном програму наставе и с дететом ометеном у развоју – по 
посебном плану и програму, што је захтевало њено додатно ангажовање и 
свакодневни додатни напор у раду. 

С обзиром на то да и према цитираном Правилнику о критеријумима 
и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног 
образовања у једном одељењу могу бити до два ученика с посебним 
потребама, да је у тужиљином одељењу био један такав ученик, за кога је 
тужиља морала да сачини ИОП и да ради по том плану, тужиљи због оваквог 
додатног ангажовања припада право на увећање плате у висини од 10% 
према Уредби. (Пресуда Врховног касационог суда, Рев2 3202/2018 од 30. 
Јануара 2019) 

 
 
 


