
 
 
 

„ТЕХНОЛОШКИ ВИШКОВИ“ И ДАЉЕ ПО СТАРОМ 
 

         Сви запослени у просвети и они који рефлектују да једног дана нађу 
ухлебљење у овој делатности са пажњом су пратили јавну расправу око 
измена и допуна „кровног закона“ (Закона о основама система образовања и 
васпитања) у нади да ће се у овом, за просвету темељном закону наћи и 
одредбе које ће омогућити нова запошљавања, стимулативне отпремнине, 
укрупњавање норми и све оно што су министар школски и његови најближи 
сарадници месецима износили у јавност. Нажалост, „тресла се гора – родио 
се миш“, ништа спектакуларно није се десило, јер је и јавна расправа налик 
путујућем циркусу, као и све оно што се дешавало око „порођајних мука“ 
Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и 
васпитања у коначници сведена на усвајање једног новог члана, тачније два 
члана које је предложила 18. јула Влада, а које је 01. августа у дану за 
гласање, у пакету од три „школска закона“ усвојила Народна Скупштина. 
         На овај начин, Министарство просвете и Влада Републике Србије су још 
једном обманули (читај: преварили) просветне раднике, а подсмеху изложили 
синдикалне лидере са којима су постигли чврсте (као врбов клин) усмене 
договоре, па чак и писани Споразум, који су требали омогућити већа права 
запослених са Листе за преузимање и непосредну примену „тешко порођеног“ 
колективног уговора (Посебног колективног уговора за запослене у основним 
и средњим школама и домовима ученика), као и непосредно испуњење 
штрајкачких захтева који су још у новембру прошле године Министарству и 
Влади испоручили репрезентативни синдикати и који су испуњени (наводно) 
потписивањем Споразума који су потписала сва четири синдиката.  
         Тако је ових дана фактички окончан „најдужи штрајк у историји 
српске просвете“ и то потпуним фијаском, јер ниједан од штрајкачких 
захтева није испуњен (нити су запослени у просвети материјално 
обештећени, а нити им је повећана сигурност радног места и омогућено да 
имају пун радни ангажман, и наравно, за то пуну зараду (сутра и пуну 
пензију)). Тако су сви договори Министарства и радних група постигнути још 
крајем прошле календарске године „пали су у воду“, па чак није испуњен ни 
онај минимални захтев да Листа за преузимање буде јединствена макар за 
територију школске управе, пошто је она и даље само формално утврђена на 
нивоу школске управе, али се преузимање примењује само на нивоу јединице 
локалне самоуправе. И тако, чак и мало отшкринута врата решењима 
потписаним у ПКУ остају непримењива, јер све одредбе ПКУ, које су у 
супротности са Законом су по Закону о раду неважеће и немогуће је 
применити ПКУ, а камоли усмене препоруке министра, ако немају утемељење 
у Закону, а оне (надамо се, бар засад) то немају. Како је „кровни закон“ 
измењен само у делу који се односи на насилно пензионисање запослених у 
просвети (члан 144.), јасно је да ће поступак утврђивања „технолошких 
вишкова“, а уствари углавном се ради о утврђивању нових запослених 
којима се смањује норма и како је министар одустао од примене правилника 
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о цени услуга у школама, јасно је да ће све остати по старом и да ће се за 
следећу школску годину „технолошки вишкови“ утврђивати по већ уходаној и 
досадашњој процедури прописаној Законом и Колективним уговором у делу 
где Уговор није у супротности са Законом. Ту ништа неће помоћи ни 
чињеница да је Министарство ових дана објавило на свом сајту листе 
„технолошких вишкова“ за све (!!?) школе и све (!!?) запослене у Републици, 
чиме је овај поступак учинила транспарентнијим, али не и ефикаснијим и 
праведнијим, пошто се и даље примењују двоструки аршини (примера ради, 
Листа за Град Београд је јединствена, а за неке друге градове се примењује 
само по ЈЛС, иако је Београд сложена структура са чак 17 ЈЛС, од којих су 
неке и десетороструко веће од градова у унутрашњости Репубилике.  
         Да ствар буде још гора, иако постоји законска обавеза формирања 
листе за преузимање, као и листе потребних кадрова и где је као коначан рок 
наведен 15. август, неке школе нису доставиле ни вишкове, ни потребе, па 
самим тиме овај посао је непотребно продужен, а Министарство је за 
прекосутра (четвртак, 20. август) заказало састанак коме би требали 
присуствовати представници репрезентативних синдиката, руководиоци 
школских управа, запослени за финансијско материјалне послове и 
представници Министарства, где би о спорним питањима још једном требали 
разговарати. Између осталог, на дневном реду наћи ће се ЦЕНУС-и за 
основне и средње школе и информације о новим правилницима који су 
протеклих месеци задали доста главобоље јер, да нису стављени ван снаге, 
сасвим сугурно би вишкова било и међу ненаставним радницима, иако су до 
сада на листама вишкова углавном били наставници.  
         Према последњим доступним подацима у војвођанским оснонвним и 
средњим школама, као вишак су исказана 1.163 наставника (658 у основним 
и 505 у средњим школама). Највећи вишак исказан је у Јужнобачком округу 
– 316 запослених, у Средњебанатском – 163, у Јужнобанатском – 192, 
Западнобачком – 188, Сремском – 153, Севернобанатском – 88, а у 
Севернобачком – 63 запослена. Како листе нису коначне, са новим 
информацијама изаћемо следећих дана, а према информацијама из 
школских управа обилазак терена и берзе запослених крећу од понедељка, 
24. августа. Дакле, опет „касно Марко на Косово стиже“. И тако, изгледа да 
ће Фонд за отпремнине остати нетакнут, а да ће се број запослених са 
умањеном нормом и даље повећавати. 
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