
 
 
 

ДАМЕ БЕЗ „МУШКОГ СТАЖА“ 
 Закон тера учитељице у пензију пре 65-те године 

 
         Ступањем на снагу измена „кровног закона“ (Закона о измени Закона о 
основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“ бр. 68/2015) 
којим је брисан став 2. члана 144. ЗОСОВ, престала је да важи одредба да 
наставнику, васпитачу и стручном сараднику престаје радни однос на крају 
школске године у којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 година 
живота. С обзиром на ову измену ЗОСОВ од 12.08. ове године на све 
запослене у кућама знања примењују се општи прописи из области рада када 
је у питању престанак радног односа, односно остваривање права на пензију 
(Закон о раду и Закон о ПИО).  
         И таман када су се просветари, мушкарци, курталисали беде да им 
држава уводи пенале и ако имају пун пензиони стаж, а не и прописану 
старосну границу и када им је остављено на вољу да процене да ли ће кад 
испуне услове за старосну пензију отићи у заслужену мировину са трајним 
умањењем или ће остати да раде до 65 година до тзв. „мушког стажа“, па онда 
се пензионисати, а жене понадале да ће и оне моћи радити до пуних 65 
година, јер је до сад било Законом регулисано да у овој години могу у пуну 
старосну пензију ако наврше 60 година и 6 месеци живота и имају најмање 15 
година стажа осигурања, „не лези враже“, Скупштина је усвојила 01. августа 
о.г. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору који је у „Службеном гласнику“ објављен 4 дана касније, а 8 дана 
потом ступио на снагу и који је увео нову границу за престанак радног односа 
кад су у питању јавне посленице, и наравно наставнице, без обзира да ли се 
ради о учитељицама, професорицама или универзитетским наставницама.  
         Елем, чланом 20. овог Закона поништава се могућност алтернативе за 
јавне делатнице које у 2015. години стичу услов за старосну пензију (читај: 60 
година и 6 месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања) и уводи 
обавеза послодавцу да им у том случају прекине радни однос, односно да се 
оне пензионишу. Како овај члан ступа на снагу и почиње да се примењује у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу поменутог Закона, јасно је да ће се 
до 12. октобра 2015. године на наше колегинице примењивати старо законско 
решење, а од 12. октобра ново.  
         Иако смо мишљења да је ова одредба Закона у супротности са ЗОР-ом, 
па чак и Уставом, јасно нам је да су послодавци у обавези да ову одредбу 
примене, као и, уосталом, одредбу која и колеге мушкарце тера у пензију већ 
други дан по испуњењу старосне границе од 65 година, не водећи при том 
рачуна ни о педегошким, ни о неким другим разлозима. Било како било, 
одредбе Закона о максималном броју запослених у постојећи хаос уочи 
почетка школске године због непоштовања законског рока о формирању листе 
за преузимање, као и неусаглашености „кровног закона“ и ПКУ око примене 
критеријума за вишкове, односно преузимање, те неусаглашености ПКУ и 
„кровног закона“ због изостале, а договорене и Споразумом потписане обавезе 
да ће Министарство и, наравно, Влада у измене „кровног закона“ уградити 
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измене и чланова 130. и 131. тог Закона, који ће се, очигледно, протегнути 
бар на прво тромесечје, ако не и на прво полугодиште, а можда и целу 
наредну школску годину. Томе, наравно, доприноси и последње конфузно 
саопштење Синдиката радника у просвети Србије (СрпС), односно захтев да 
се не закључују уговори на одређено време, што уз све напред наведено значи 
да ће школска година отпочети и без нерешених спорних питања, а чему је 
понајвише допринело ресорно Министарство, о чему смо више пута критички 
и објективно информисали стручну и другу јавност.  
         Како листе потреба треба да буду коначне тек 26. августа (!!) и како су 
помоћник министра Шуваков и државна секретарка Лужанин тек најавили 
обиласке школских управа и састанке са директорима и представницима 
синдиката, на којима би им објаснили шта су се то договорили прошлог 
четвртка, 20.08., са начелницима школских управа, људима задуженим  за 
финансије у школским управама и синдикатима, јасно је да ће хаос бити 
настављен и даље. Министра и његове сарадник то, изгледа, и даље не брине, 
они су у конфузији откад су засели у своје фотеље и „најурили“ оне који су 
барем знали о чему се овде ради. „Петничари“ тако и даље теоретишу, а живот 
пролази и губи се време да се реформа, почела још 2000-те једном и оконча.   
         Нове „школске  законе“, Закон о максималном броју запослених у јавном 
сектору, као и процедуру (упутство) за праћење ангажовања запослених у 
установама образовања и васитања можете преузети са нашег сајта.  
 
Нови Сад, 24.08.2015.год.                              проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                         генерални секретар НСПРВ 
                                                          
                                                                      


