
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

 

         1) Који су проблеми које закон треба да реши 

 

 

 Закон треба да реши проблем неједнаког статуса у коме су се нашли 

наставници, васпитачи и стручни сарадници, у односу на остале запослене у 

предшколским установама и основним и средњим школама, у ситуацији  када услед 

испуњавања посебног услова из члана 144. став 2. Закона, у погледу стажа осигурања (40 

година стажа осигурања), као једног од алтернативних услова, мора да им престане радни 

однос, а немају 65 година живота  када би им према општим прописима о раду морао да 

престане радни однос, а што може да утиче на остваривање права на пензију.  

 

2) Који су жељени циљеви доношења закона 

 

 Закон има за циљ да обезбеди једнако право за све запослене у 

предшколским установама и основним и средњим школама. Предложена измена 

обезбеђује да сви запослени под истим условима, односно општим прописима о раду, 

остварују право на престанак радног односа и остваривање права из области пензијског 

осигурања. 

 

3) Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења акта? 

и 

4) Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема? 

 

Питање престанка радног односа наставника, васпитача и стручних 

сарадника уређено је на посебан начин Законом о основама система образовања и 

васпитања, тако да је доношење новог закона, односно измена Закона  једини начин за 

решавање проблема.  

 

 5) На кога ће и како највероватније утицати решења у Закону? 

 

 Решења у закону утицаће на наставнике, васпитаче и стручне сараднике 

којима ће бити омогућено да им престане радни однос под општим условима из закона 

који уређује рад, а што је повољније  за запосленог, јер испуњавање услова за престанак 

радног односа према посебном Закону о основама система образовања и васпитања – у 

случају када радни однос мора да престане на крају школске године у којој наврши 40 

година стажа осигурања, иако нема 65 година живота, не обезбеђује и право на 

одговарајућу пензију, јер се то питање уређује другим посебним прописима из области 

рада, односно пензијског осигурања. 

                         Нацртом закона стварају се правне претпоставке за остваривање једнаког 

права за све запослене када је у питању престанак радног односа и у вези с тим право на 

одговарајућу пензију.  



 

6) Какве ће трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, 

а нарочито малим и средњим предузећима? 

 

 Примена Закона неће створити трошкове грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим предузећима). 

 Питања која се уређују Нацртом закона односе се на наставнике, васпитаче 

и стручне сараднике  и утицаће на стандард наведених запослених и њихових породица, 

јер се даје могућност да иако имају 40 година стажа осигурања раде и даље, односно све 

до 65 година, како је прописано општим прописима о раду, а што ће имати утицаја и на 

остваривање одговарајуће пензије.   

                        

7) Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које 

ће он створити? 

 

 Позитивне последице доношења закона односе се на обезбеђивање једнаког 

положаја свих запослених у систему предуниверзитетског образовања. 

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из  буџета 

Републике Србије, с обзиром да се не повећава број запослених. 

 

8) Да ли законом подржава стварање нових привредних субјеката  

и тржишна конкуренција? 

 

  Нацртом закона не подржава се стварање нових привредних субјеката и 

тржишна конкуренција.  

 

9) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 

 

У поступку израде Нацрта закона није прибављено формално изјашњење 

заинтересованих запослених у систему образовања, као и установа али је нацрт 

припремљен поводом већег броја захтева заинтересованих наставника, васпитача и 

стручних сарадника који су се обраћали Министарству са молбом да се у њиховом, 

односно појединачном случају одступи од непосредне примене одредбе члана 144. став 2. 

Закона у случају када испуне  један од услова за престанак радног односа. 

  

 

10) Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло  

оно што се законом предвиђа ? 

 

У циљу примене Закона није потребно да министар доноси подзаконске акте.  

 

 

 


