
 
 
 

ПРОСВЕТАРИ ПРЕПУШТЕНИ  
НА МИЛОСТ ИЛИ НЕМИЛОСТ ДИРЕКТОРА 

12. октобар 2015 – Дан Д за нови талас пензионисања у јавним службама 
 

         Након што је измењен члан 144. Кровног закона (тачније након што је 
брисан 2. став овог члана), запослени у просвети су се понадали да ће одлазак у 
заслужену пензију бити у складу са Законом о раду и Законом о ПИО и без 
стреса. Нажалост, то се није десило – док је на једној страни „социјално 
одговорна“ Влада прихватила аргументе овог Синдиката и брисала 
дискриминаторски део члана 144. који, не само да дискриминише одређену 
категорију колега, већ им и трајно умањује пензију ако немају испуњен услов о 
добној граници за одлазак у пензију, на другој страни иста та „социјално 
одговорна“ Влада је предложила, а Парламенат усвојио Закон о максималном 
броју запослених у јавном сектору и тиме су дискриминисали све запослене у 
јавном сектору. Да буде горе, донет је на одложено део Закона (читај: члан 20 
овог Закона) који ће се примењивати у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
овог Закона и тиме је у постојећи хаос унет нов.  
         Елем, како је спорни Закон објављен у „Службеном гласнику РС“ 04. августа 
и како је ступио на снагу осмог дана од објављивања, јасно је да је почео 
производити правна дејства већ од 12. августа 2015. а оно најспорније треба да 
ступи на снагу 12. октобра ове године, а односи се на питање обавезног 
пензионисања запосленог у јавном сектору коме за време примене овог Закона 
престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су 
прописани Законом за одлазак у старосну пензију. О свему овоме писали смо 
непосредно након што је Влада усвојила Предлог Закона, а нарочито у периоду 
када је Закон и усвојен у Народној Скупштини и упозоравали на могуће 
последице које могу проистећи из овог Закона. Јавност као јавност, па чак и 
синдикати и струка били су пасивни у свом овом периоду и нешто гласније 
почели су се јављати последње две недеље са истим оним аргументима које је 
наш синдикат – НСПРВ и његова централа – НСЈСВ износили у јавност, а то је да 
у овом Закону има елемената дискриминације запослених који су испунили услов 
за старосну пензију и указали да се ту не ради само о женама запосленим у 
јавном сектору, већ и о мушкарцима, али и бројној групи запослених која је 
имала бенефициран радни стаж.  
         У међувремену су Заштитник грађана, Повереница за заштиту 
равноправности и синдикат поднели Уставном суду захтев за оцену уставности 
овог Закона са аргументом да се у Србији свет рада дели на запослене у јавном 
сектору и оне друге. Евидентно је, истине ради да кажемо, да би они други 
вероватно врло радо и отишли у пуну старосну пензију, пошто не подлежу 
санкцији актуарских пенала за одлазак у пензију пре 65 година. Међутим, док 
Уставни суд не пресече, на овај или онај начин, а и сами смо сведоци како се та 
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институција обрукала код оцене уставности закона којим су умањене пензије, 
остаје на снази Закон о максималном броју запослених у јавном сектору који 
императивно налаже директорима да раскину радни однос, примера ради 
женама које су у овој години навршиле 60,5 година живота и при том имају 
најмање 15 година стажа осигурања.  
         Како је протеклих седмица било више обраћања јавности из различитих 
синдиката, реаговала су и поједина ресорна министарства, нека попут 
Министарства здравља, обећањем да неће отпуштати лекарке – специјалисте у 
овој правној ситуацији или министра просвете који је препоручио директорима 
да сами процене да ли да поменуту категорију колегиница пензионишу или да са 
њима закључе споразум о наставку радног односа уколико је то у циљу 
обезбеђивања стручног и континуираног обављања неопходних функција 
организационог облика. 
         На тај начин министар школски „пребацио је врућ кромпир“ директорима, 
који су на једној страни дужни да штите законитост рада, а на другој страни 
препоручује им да исте те законске прописе крше. Јасно је само једно – да оно 
што произађе из ових несувислих поступака не може довести до сређивања хаоса 
у јавном сектору, већ ће га, шта више, продубити. Иако су сви директори школа 
били у обавези да Министарству, односно његовим радним подгрупама за 
праћење радног ангажовања у школама доставе, уз листе вишкова, листе 
потреба и листе запослених који са 12.10. испуњавају услов за одлазак у старосну 
пензију, то се досад није десило, па се са зебњом очекује 13. октобар, нарочито од 
оних колегиница и, понављамо, колега који су по поменутом Закону испунили 
одлазак у старосну пензију.  
         Да ли ће они отићи у пензију, то са сигурношћу нико не може у овом 
тренутку да тврди, али је јасно да ће поједини директори поступити по Закону, а 
други по препоруци министра, налазећи у том акту министра оправдање, често 
пута и за, најблаже речено, проблематичне, а често и незаконите радње 
приликом заобилажења поступка преузимања и увођења у систем образовања 
нових запослених, иако је основна идеја свега овога напред наведеног била 
рационализација броја извршилаца.  
         Што се тиче колегиница, али и колега које по важећем Закону испуњавају 
услов за одлазак у старосну пензију, њима у сваком случају остају одређени 
степени правне помоћи и подршке, али је једно сасвим јасно – Закон је 
неумољив, а по евентуалном другачијем мишљењу Уставног суда (само да Вас 
подсетимо да је питање трошкова превоза за запослене у Суботици од Основног, 
преко Апелационог и Врховног, па до Уставног суда трајало готово пуних 6 
година), остаје им евентуална могућност тражења изгубљеног права и новчаног 
потраживања по основу тог права. У сваком случају, 12. октобар је већ следећу 
недељу, па ћемо видети „ком су припали опанци, а ком обојци“. 
 
Нови Сад, 06.10.2015.год.                                 проф. Хаџи Здравко М. Ковач, 
                                                                               генерални секретар НСПРВ 
          
 


