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МИНИСТAРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Г. Срђан Вербић 

Немањина 24-26 

11 000 Београд 

 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Г. Саша Јанковић 

Делиградска 16 

11 000 Београд 

 

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 

Гђа. Бранкица Јанковић  

Београдска 70 

11 000 Београд 

 

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ  

И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО 

Гђа. Александра Јерков 

Трг Николе Пашића 13 

11 000 Београд 

 

ОДБОР ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И РАВНОПРАВНОСТ 

Г. Мехо Омеровић 

Трг Николе Пашића 13 

11 000 Београд 

ОДБОР ЗА УСТАВНА ПИТАЊА И ЗАКОНОДАВСТВО  

Г. Александар Мартиновић 

Трг Николе Пашића 13 

11 000 Београд 
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ПРОТИВ ПРИНУДНОГ ОДЛАСКА ЖЕНА У ПЕНЗИЈУ! 

 

Измене закона усвојених током лета довеле су у неравноправан положај жене запослене у 

јавном сектору и до дискриминације жена у области рада. Посебно смо забринути и указујемо 

на неравноправан положај жена које су запослене у образовању, а оне чине готово 70% свих 

запослених у образовању. На њихов положај утичу измене два закона усвојена током летњег 

распуста (што је добрим делом разлог да се са њиховим одредбама многи упознају тек сада, по 

повратку са годишњих одмора) 

-Измене Закона о основама система образовања и васпитања односе се на брисање става 

2 члана 144 Закона, чиме је престала 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. Образложење је било да је постојећим 

решењима ненаставно особље у неравноправном положају у односу на наставно особље 

Овом изменом од 12. 08. 2015. године на све заполсне у образовању се примењују 

прописи из Закона о раду и Закона о ПИО који регулишу престанак радног односа и 

остваривање права на пензију. 

Сви су се понадали да ће тиме имати могућност одлуке,мушкарци да ли ће радити до 65 

или отићи раније уз трајно умањење пензије а жене да ће моћи радити до пуних 65 

година. За жене је Законом регулисано да ове године могу да иду у старосну пензију са 

навршених 60 година и 6 месеци старости и најмање 15 година стажа осигурања. 

 

-Измене закона о начину утврђивања  максималног броја заполсних у јавном сектору 

усвојене су у Народној скупштини 01. августа а примењиваће се од 12. октобра, увео је 

нову границу за одлазак у пензију. Овај закон се односи на све жене заполсне у 

образовању-од учитељица до универзитетских наставница.Чланом 20, став 1. Овог 

Закона укида се алтернатива у односу на одлазак у пензију и све жене заполсне у јавном 

сектору које 12. Октобра наврше 60 година и 6 месеци живота са најмање 15 година 

стажа осигурања мораће “по сили закона“ да се пензионишу. 

 

-Сматрамо де се наведеним законским решењима жене запослене у образовању доведене 

у неравноправан положај и захтевамо реаговање поверенице за равноправност, 

заштитника грађана и других чинилаца задужених за равноправност. Такође сматрамо да 

су тиме повређене одредбе Закона о раду и Закона о пензијско-инвалидском осигурању, а 

посебно Уставне одредбе о равноправности грађана. 

Применом овог члана Закона о начину утврђивања максималног броја заполсних у јавном 

сектору (који треба да се примењује до 2018. године како би се смањио укупан број запослених 

на државном буџету), додатно ће се искомпликовати и онако већ нејасна и пред почетак 

школске године нерешена ситуација око распоређивања постојећих технолошких вишкова међу 

наставним особљем и недоречена ситуација у вези са бројем и структуром ненаставног особља 

које ће ове године радити у основним и средњим школама. А када се то заврши онда следи 

примена овог члана и несигурна ситуација у вези са могућношћу останка запослених жена на 

послу. У Закону је наведено да директор може да омогући запосленој да уз споразум остане да 

ради до 65. године. У исто време одредбе овог Закона онемогућавају да се на особођено место 

прими нови запослени. За област образовања-немогућа мисија, а додатно-нова несигурност за 



запослене и лоша порука пред почетак школске године и очекивања да се унапреди квалитет 

образовања. Применом овог члана ће бити погођено и високо образовање, јер ће и професорке 

универзитета на које се по годинама живота односи, морати у пензију. До сада су махом радиле 

до 65. године, уз могућност продужења рада још две године. Наведени Закон у супротности је и 

са политиком родне равноправности  Еврепске уније, чије ставове је прихватила и наша земља 

кроз усвајање политике родне равноправности. 

У тренду општег продужења радног стажа и изједначавања права и обавеза жена са 

мушкарцима, чему смо до сада били сведоци, сада су жене изложене дискриминирајућим 

одредбама и због тога дижемо свој глас против примене таквог  закона и тражимо хитне измене 

одредби које дискриминишу жене запослене у јавном сектору.  

 

 

 

 

 

За СРПС:  

Слободан Брајковић, председник 

 

             

       
  

 


