
 
 
 
 

ШКОЛСКА ГОДИНА НА ВИДИКУ  
„ТЕХНОЛОШКИ ВИШКОВИ“ ЈОШ УВЕК НЕЗБРИНУТИ 

 
         Иако је „кровним законом“ прецизно утврђен као крајњи рок 15. август до 
када су директори били у обавези да доставе коначне листе „технолошких 
вишкова“, тачније листе запослених за чијим је радом делимично или у 
потпуности престала потреба, као и листе потребних кадрова, како би могли 
отпочети нову школску, односно наставну годину, то се, овај пут, није десило, 
већ је сав посао непотребно пролонгиран. Према информацијама из 
Министарства, овај посао (достављање обе листе) требало би окончати до 26. 
августа, како би Радне групе за праћење ангажовања запослених у установама 
могле са представницима школских управа могли обавити посао који им је 
поверио Министар просвете на транспарентан и законом прописан начин и 
како би сав поступак преузимања био транспарентан. 
         Елем, Министар просвете је формирао Радну групу за праћење 
ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, а за сваку 
школску управу, ради ефикаснијег рада, односно праћења процеса радног 
ангажовања запослених, на нивоу установе формирана је Радна подгрупа у којој 
су начелници, односно руководиоци школске управе („није шија, него врат“), 
саветници школске управе задужени за финансијско-материјлане послове и 
представници репрезентативних синдиката. Задатак ових подгрупа је да прати 
процес радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у 
сарадњи са директорима тих установа, а у складу са школским законима који 
регулишу ову материју, Законом о раду, Законом о ПИО, Законом о 
максималном броју запослених у јавном сектору, ПКУ за запослене у основним и 
средњим школама и домовима ученика и другим прописима.  
         У том циљу, Министарство просвете је 21. августа 2015. године свим 
руководиоцима школских управа, репрезентативним синдикатима и 
директорима школа доставило допис у коме прописује начин преузимања 
запослених са посебно појашњеним начином редоследа преузимања запослених 
са листе за преузимање и с обзиром на новине које је донео Посебан колективни 
уговор за основне и средње школе и домове ученика, начин заснивања радног 
односа путем конкурса, могућност упућивања запосленог на рад код другог 
послодавца, престанак радног односа и радни однос на одређено време до 
преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по 
конкурсу. Овај документ можете преузети и са нашег сајта.  
         Ипак се надамо да ће посао преузимања бити ускоро окончан и да ће 
велика већина колега са умањеном нормом наћи часове који им недостају, а 
тиме и остварити право на пуну зараду, а тиме и пуну пензију. Међутим, 
морамо нагласити да је за ову ситуацију понајвише криво ресорно 
Министарство, па и Влада Републике Србије који нису испоштовали Споразум 
закључен са репрезентативним синдикатима, чиме су пропустили да се ова 
проблематика нађе у „кровном закону“ већ су сам поступак прописали у складу 
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са ПКУ и мишљењем Законодавног одбора Скупштине, чиме су оставили дилему 
да ли су све одредбе ПКУ важеће, јер, иако ПКУ може да да већа права од 
закона, свима који се баве синдикатом је добро познато да све одредбе ПКУ које 
нису прописане законом су неважеће. Ако се на све ово дода да ће колегинице 
које су у току ове године или раније стекле услов за старосну пензију, због 
чињенице да ће члан 20. Закона о максималном броју запослених у јавном 
сектору ступити на снагу 12. октобра о.г., по сили тог закона морати у пензију, 
као и колеге које током школске године наврше 65 година живота, јасно је 
свима, а понајвише директорима који су и овај пут „између чекића и 
наковања“, да ће се нормализовање наставе протегнути на цело прво 
полугодиште, па чак и целу наставну, односно школску годину.  
         У сваком случају, добро је да је министар одустао од своје сумануте идеје 
да предност при заснивању радног односа да конкурсима и да је и даље 
приоритет дат преузимању, а тек онда конкурсу (којих сасвим извесно неће 
бити или ће их бити спорадично – због забране новог запошљавања), као и да је 
преузимање могуће, не само на нивоу територије надлежне школске управе, већ 
и из других школских управа, те због чињенице да ће се листе редовно 
ажурирати током целе године (ово је, додуше, била законска обавеза и раније, 
али је вештим манипулацијама била често заобилажена).  
         Што се тиче колега који ће бити оглашени тешнолошким вишком, треба 
рећи да су то они који остају без иједног часа, односно без радног ангажовања, 
њих неће бити много (процењени број је тек нешто више од 100), на њих се 
примењују позитивни законски прописи за (технолошке) вишкове и њихова се 
радна места гасе, а њима следује преквалификација, доквалификација, 
размештај на ново радно место, премештај код другог послодавца или одлазак 
из делатности уз законом утврђену отпремнину. 
         У сваком случају, уколико имате било какву недоумицу или вам је 
повређено право по овом основу, обратите се Синдикату, школској управи или 
инспекцији, јер до посла се долази тешко, али се зато лако губи.  
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