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ЗАКОН 

О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА 

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”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење Закона о измени Закона о основама 
система образовања и васпитања садржан је у члану 97. тачка 10. Устава 
Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује, између 
осталог, и систем у области образовања. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Закон о основама система образовања и васпитања који је донет  2009. 
године  и који је у међувремену претрпео одређене измене и допуне у циљу 
побољшања ефикасности система  предшколског, основног и средњег 
образовања, потребно је изменити у делу којим се на посебан начин уређује 
престанак радног односа само за наставнике, васпитаче и стручне сараднике. 
Одредбе којима се на посебан начин уређује време престанка радног односа 
наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на остале запослене у 
установи бришу се, како би се обезбедило да сви запослени под истим 
условима, односно општим прописима о раду, остварују право на престанак 
радног односа, а затим и право на одговарајућу пензију.  

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Предлога закона - брише се став 2.  у члану 144. Закона који 
прописује да наставнику, васпитачу или стручном сараднику престаје радни 
однос на крају школске године у којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 
година живота и најмање 15 година стажа осигурања.  

Предложеним решењем, односно брисањем наведене одредбе  
обезбедиће се престанак радног односа у складу са општим прописима из 
области рада, а што је у интересу запослених наставника, васпитача и стручних 
сарадника  у предшколским установама и основним и средњим школама када је 
у питању остваривање права из области рада и пензијског осигурања. 

Члан 2. Предлога закона -  садржи завршну одредбу о ступању на снагу 
прописа. 

 

IV. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства 
у буџету Републике Србије. 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Предлаже се да се Закон усвоји по хитном поступку како би се спречиле 
штетне последице за поједине запослене наставнике, васпитаче и стручне 
сараднике у предшколским установама и основним и средњим школама које ће 
наступити уколико се одговарајуће измене не усвоје до краја школске 
2014/2015. године, када би им услед навршавања 40 година стажа осигурања у 
текућој школској години морао да престане радни однос, без обзира на године 
живота, односно уколико немају 65 година живота. Доношењем овог закона по 
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хитном поступку обезбеђују се правне претпоставке за благовремену примену 
предложеног  решења. Недоношење закона по хитном поступку могло би да 
проузрокује и штетне последице по рад органа и организација, јер је 
благовремено планирање престанка радног односа под једнаким условима 
услов несметаног обављања делатности органа и организација, односно 
установе.  
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 
ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

Престанак радног односа  

Члан 144  

Радни однос запосленог у установи престаје у складу са законом, на 
основу решења директора.  

Наставнику, васпитачу или стручном сараднику престаје радни однос на 
крају школске године у којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 година 
живота и најмање 15 година стажа осигурања. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О 
ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Предлагач: Влада 
    Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
     
2. Назив прописа: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О 

ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (Драфт Лаw он Цхангес 
то тхе Лаw он тхе Фоундатионс оф Едуцатион) 

 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа: Споразум, наслов ВИИИ Политике сарадње, 
члан 102. Образовање и стручно оспособљавање  

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразум: Општи рок утврђен је чланом 72. 
Споразума. 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума: Потпуно. 

 г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање 
обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног 
споразума: - 

 д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике 
Србије у Европску унију: Пропис није предвиђен Националним програмом за 
усвајање правних тековина Европске уније. 

 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима: 

Уговор о функционисању ЕУ, Наслов XИИ Образовање, Стручно 
оспособљавање, омладина и спорт - потпуно усклађен у делу који се односи на 
систем образовања и васпитања.  

 б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима: 
Пропис је у потпуности усклађен са основним принципима и препорукама из 
ацqуис у делу који се односи на систем образовања на нивоу предшколског, 
основног и средњег образовања.  

 в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима: - 
 г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност: - 
 д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености 

прописа са прописима Европске уније: -                  
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5. Уколико не постоје  одговарајући прописи Европске уније са 

којима је потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту 
чињеницу. У овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености 
прописа. 

                           
  

31977Л0486 

Директива Савета 77/486/ЕЕЗ од 25. јула 1977. године о 
образовању деце радника миграната (Цоунцил Дирецтиве 
77/486/ЕЕЦ оф 25 Јулy 1977 он тхе едуцатион оф тхе 
цхилдрен оф мигрант wоркерс)  

Потпуно 
усклађен 

 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на 

српски језик? 
            Да 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
Не  
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 

усклађености 
Не. Наведени пропис није био предмет комуникације са Европском 

комисијом, односно другим стручним телима Европске уније. 
 
 
 
 


