
ПРОДУЖЕТАК ТРАЈАЊА ПКУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И 

ДОМОВИМА УЧЕНИКА 

 

Данашњем састанку у МПНТР присуствовали су поред представника репрезентативних 

синдиката и представници МДУЛС, МРЗБСП и МПНТР. 

Четири репрезентативна синдиката запослених у образовно-васпитним установама (заједно чине 

једну страну Одбора за преговоре) одлучила су да се почетком 2019. године потпише Споразум о 

продуженом дејству ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика на 

рок од 3 године, а што је Влада РС прихватила. 

Истовремено је договорено да се, сагласно члану 63. ПКУ, поступи уколико Закон о запосленима 

у јавним службама ступи на снагу 01.01.2020. године. 

Члан 63. ПКУ гласи: 

Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог уговора могу вршити у случају: 

  1) ако наступе околности које онемогућавају његово спровођење; 

  2) због измена, односно допуна прописа и ако су одредбе овог уговора у 

супротности са одредбама тих прописа; 

  3) ако уговорне стране утврде да овај уговор из других разлога треба мењати, као и 

да приступе преговорима о предложеним изменама и допунама у року од 30 дана од дана пријема 

предлога. 

Предлог за измене и допуне Уговора може да поднесе свака уговорна страна у писаном 

облику. 

Уговорне стране дужне су да се у року од 15 дана од дана пријема предлога за измену и 

допуну Уговора изјасне о предлогу, као и да приступе преговорима о предложеним изменама и 

допунама у року од 30 дана од дана пријема предлога. 

Овај уговор може престати да важи на основу споразума уговорних страна или отказом. 

У случају отказа, Уговор се примењује најдуже шест месеци од дана подношења отказа, 

када Уговор престаје да важи.  

На Анексу важећег ПКУ радиће се од марта 2019. године. За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ изузетно 

је важно да се измени члан ПКУ који се односи на признавање права на минули рад, како би се 

он признао за целокупни радни стаж (а не само за рад у установама образовања).  

 

 

У Београду, 27.12.2018. године     За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ 

                                                                                       Ружица Тодић Брдарић, потпредседница 


