
 
 
 

ИСПРАВЉЕНА ЈЕДНА НЕПРАВДА ПРЕМА ПРОСВЕТАРИМА:  
У ПЕНЗИЈУ ПО СОПСТВЕНОЈ ВОЉИ 

 
         Од доношења новог (актуелног) „кровног закона“ (Закона о оснвама 
система образовања и васпитања) 2009. и његовог „поправљања“ 2011. и 2013. 
године, а поготову у поступку доношења измена и допуна које су ступиле на 
снагу 2013.г., НСПРВ и потписник ових редова су указивали на неколико 
неуставних одредби овог, за просвету темељног закона који је као lex specialis, 
уместо да повећа, смањивао права дата у Уставу, Закону о раду, Закону о ПИО 
и другим законима и као доказ тога наводио члан 144. овог Закона, који је у 
ставу 2. императивно налагао запосленоме одлазак у пензију када испуни један 
од два услова, чиме их је довео у позицију уставне неједнакости са осталим 
запосленима који су могли да раде до прописане добне границе (65 година) и 
који их је изложио дискриминацији, али и трајном новчном кажњавању износом 
пензије која је, од 01. јануара, умањивана за 0,34% месечно, колико износе тзв. 
актуарски пенали. На ову нелогичност смо указивали у свом овом периоду и од 
претходне три владе и више министара финансија захтевали да се ова одредба 
брише из ЗОСОВ и да се на запослене наставнике, васпитаче и стручне 
сараднике примењује Закон као и на остале грађане. Тим  пре што су пре око 
годину дана сличну одредбу успели променити и запослени у правосуђу, али 
запослени у просвети морали су чекати до 01. августа, када су донете нове 
измене и допуне „кровног закона“, тачније када је донет Закон о изменама и 
допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 68/2015). Нажалост, сва прича око измена и допуна „кровног закона“ стала 
је у свега два члана овог Закона (о изменама ЗОСОВ), а свела се на следеће:  

Члан 1. 
         У Закону о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење), у члану 
144. став 2. брише се. 
 

Члан 2. 
         Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 
 
         Елем, након ове последње - не може се рећи ни измене, ни допуне јер се 
радило о брисању дела члана Закона, наставници, васпитачи и стручни 
сарадници моћи ће да се сами својом вољом изјасне кад ће у пензију – да ли 
онда када стекну један од услова и прихвате умањење по основу пенала или 
када наврше 65 година и остваре пуну старосну пензију.  
         Подсећамо да по важећем Закону право на старосну пензију, односно 
превремену старосну пензију у овој календарској години могу остварити 
осигураници мушкарци када остваре најмање 15 година стажа осигурања и 65 
година живота (старосна пензија), односно 40 година стажа осигурања и 
најмање 55 година живота (превремена старосна пензија), односно жене ако 
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остваре најмање 15 година стажа осигурања и 60 година и 6 месеци живота 
(старосна пензија), односно 36 година и 4 месеца стажа осигурања и најмање 54 
године и 4 месеца живота (превремена старосна пензија) и осигураници оба 
пола ако наврше 45 година стажа осигурања без обзира на старост. Брисањем 
спорног става 2. члана 144. овог, сада већ старог, „кровног закона“ и запослени 
наставници, васпитачи и стручни сарадници имаће право избора, а не да им 
се, као досад, намеће решење.  
         Морамо подсетити да је недавно бивши министар просвете Обрадовић у 
српском парламенту дао изјаву у којој је рекао да су се синдикати залагали за 
старо решење, што не одговара истини, пошто би се и бивши министар и 
јавност могли лако присетити да је у моменту измена када је спорна одредба 
постала саставни део Закона ово био предлог Уније синдиката просветних 
радника Србије, а потписник ових редова и члан Радне групе у име НСПРВ и 
СРПС је и тада био децидно против, а СОС и ГСПРС „Независност“ су били без 
става. Знамо да ово неће ништа суштински променти, али бар да се подсетимо 
ко је кривац зашто су нашим колегама које су од 01. јануара отишле у пензију 
са пуним стажом, пензије трајно умањене. Ово је, наравно, нека нова тема, јер 
свакако не треба престати са битком да се и ова одредба у Закону промени, јер 
је, побогу, ваљда основ за пензију као стечено право грађанина број година 
уплаћивања доприноса, а не старосна доб, јер они који немају остварени стаж, 
без обзира на број година кад се пензионишу ће свакако имати мању пензију. 
Нелогично је и по нама неуставно и незаконито да мању пензију имају они који 
имају пун стаж осигурања, јер се ради о стеченом праву, дакле имовини и 
умањење овог права је исто оно што и национализација имовине или било која 
друга насилна отимачина личне својине, па макар је (у)чинила и држава. Једна 
победа је остварена, али битка и даље траје. Уосталом као и она за незаконито 
смањење пензија, које је на делу од новембра прошле године и о чему се још 
увек није изјаснио ни Уставни суд РС.    
 
 
Нови Сад, 18.08.2015.год.                                     проф. Хаџи Здравко М. Ковач 
                                                                                 генерални секретар НСПРВ      


