
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

Са састанка Радне групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и 

васпитања 

 

 

 

Састанак је одржан 17.11.2015. године са почетком у 10 часова, у кабинету помоћника 

министра Жељке Радојичић Лукић. 
 Састанку су присуствовали чланови Радне групе за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања: в.д. помоћника министра Сектора за финансијске послове 

Зоран Тубић,  в.д. помоћника министра Сектора  за предшколско и основно образовање и 

васпитање Жељана Радојичић Лукић, Драган Маринчић, Љиљана Ненадовић, Драгана 

Стојиљковић, Мирослав Стаменковић. Осим наведених, састанку су присуствовали и Снежана 

Павловић и Тијана Глушица, запослене у Сектору за предшколско и основно образовање и 

васпитање, те представници синдиката: Ружица Тодић Брдарић, Радомир Шојановић, Слободан 

Брајковић и Добривоје Маријановић. 

Састанку оправдано није присуствовала Мирјана Радека, руководилац Одељења за 

координацију рада школских управа. 

В.д. помоћника министра Сектора  за предшколско и основно образовање и васпитање 

Жељана Радојичић Лукић је на почетку састанка предложила да свако од чланова радне групе 

изнесе укратко своје мишљење о праћењу процеса радног ангажовања запослених у просвети. 

Представници синдиката су износили проблеме на које су наилазили у току рада, као на 

пример: жалбе директора да не могу да ажурирају податке, јер је веб ценус често закључан, да 

постоји 156 директора који нису хтели да доставе податке о радним местима, на неефикасност 

процедуре контроле законитости поступања директора...Осим тога, указано је да инспекција 

рада и просветна инспекција пребацују одговорност једна на другу, те да се не поступа по 

питању кршења законитости рада од стране директора. Осим наведеног, уочени су и следећи 

недостаци: нису прецизни рокови код преузимања технолошких вишкова у ситуацији када 

постоје два директора која треба да потпишу споразум о преузимању, као и одбијање 

технолошког вишка на 100% да буде радно ангажован за мањи проценат. Добривоје 

Маријановић је изнео податке којима располаже Унија синдиката просветних радника 

Републике Србије, односно да је извршено преузимање 1700 просветних радника на нивоу 

Републике Србије (без Школске управе Београд). Такође су изнети подаци о преузимању 

технолошких вишкова са којима располажу: Нови Сад- 411 преузимања, Крушевац-92, Чачак-
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96, Зрењанин 270 плус 111, Лесковац 150, Краљево око 100, Крагујевац 150 и Ниш- 4% 

нерешених. 

Мирослав Стаменковић је саопштио да је Министарство поступало по око 150 предмета 

везаних за распоређивање технолошких вишкова, те да је министар реаговао за 4 школе где ће 

разрешење директора бити предложено школским одборима, те је указао на то да предмет мора 

званично да буде заведен у Министарству како би се решавао. 

В.д. помоћника министра Жељана Радојичић Лукић је напоменула да је неопходно, а 

имајући у виду један од задатака радне групе, усмеравање ангажовања запослених у просвети 

давањем одговарајућих инструкција и смерница у циљу „укрупњавања норми“ и максималног 

ангажовања на једном радном месту у складу са важећим прописима, да радна група искаже 

број укрупњених норми по школским управама. 

Представници синдиката су изнели да у овом моменту немају тражене податке, с 

обзиром да им није био доступан веб ценус, као и да су добили информацију из школске 

управе да прво реше технолошке вишкове до петка, а да се након тога баве 

укрупњавањем норме. Осим тога, представник Унија синдиката просветних радника 

Републике Србије је предложио начин на који се може доћи до броја укрупњених норми, 

односно да се потражује од радних подгрупа у школским управама званични извештај који ће 

потписати и представници синдиката у наведеним подгрупама, као и да се одради рок, тако да 

до 27.11.2015. радне подгрупе сачине и потпишу званичне извештаје. Ружица Тодић Брдарић, 

представник синдиката је предложила садржај табеле за прикупљање ових података, тако да 

обавезно имају колоне за: назив школе, општине, технолошки вишак који је преузет у школи, 

назив радног места и проценат за који је преузет, као и запослени коме је допуњена норма, 

назив радног места и проценат за који је норма допуњена. 

Представници синдиката су једногласно предложили: 

 да се одреди рок до када су директори дужни да преузму технолошке вишкове; 

 да се одреди рок до када су дужни да укрупне норму;  

 да се одреди рок до када може да се буде на листи технолошких вишкова и колико 

пута може да се одбије радно ангажовање од стране лица које је на листи;  

 да се разреше сви директори који нису поштовали закон. 

Закључак данашњег састанка Радне групе је: 

 да је потребно да општинска просветна инспекција провери у свакој школи 

оправданост ангажовања запослених на одређено време;  

 да свака радна подгрупа састави званични извештај са подацима које ће уносити у 

припремљену табелу, како би се дошло до броја укрупњених норми, и да им се 

одреди рок до 27.11.2015. године за достављање извештаја са подацима. 

 

 

У Београду, 17.11.2015. године 

 

ЗАПИСНИК ВОДИЛА  

И САСТАВИЛА 

 

Тијана Глушица, 

саветник у Сектору за 

предшколско и основно 

образовање и васпитање 

  

 В.Д. ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА 

 

 

    Жељка Радојичић Лукић 

 

 

 


