
 
 
 

ЗАВРШЕН ПРВИ КРУГ  
ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА 

 
         Нечињењем онога што му је у опису радног места, министар школски је 
допринео да сви законом прописани рокови за утврђивање листи за 
преузимање и реализацијом поступка преузимања прођу, а да настава, 
уместо да крене са стручним наставницима, се одвија у великом броју школа 
по принципу од данас до сутра, пошто на оним толико често пута 
помињаним слободним местима углавном раде по хитности посла (до 60 
дана) и нестручни наставници, јер је слобода избора остављена директорима, 
па они, бирајући између два нестручна (нпр. за наставу математике између 
апсолвента математике и ветеринарског техничара бирају овог другог) имају 
пуну слободу да се одлуче за кога они желе.  
         Велики број директора и није исказао вишкове на листи за преузимање, 
јер им је понудио неке привремене послове, па је тиме и њима онемогућио да 
буду преузети, а један део је такве запослене скидао са листе уколико су 
одбили да буду преузети у неку од школа, што сасвим извесно није смео. 
Трећи су аминовали договоре о томе ко је вишак или расположиве часове 
делили на равне части. И тако, уз велик притисак, понајвише синдиката, 
министар је формирао по школским управама Радне подгрупе за праћење 
ангажовања запослених које би требале помоћи да се колеге које су остале без 
дела норме или без целе норме удоме у некој другој кући знања. Отварајући, 
при том, могућност да буду преузети и у суседну локалну самоуправу и у неку 
другу школску управу, чинећи тиме простор Републике јединственим. 
Нејасно је само како би неко прихватио проценат норме, а истовремено 
радио у „матичној“ школи ако је, нпр. та школа на територији неке од јужних 
школских управа, а школа у коју би могао бити преузет у некој од северних 
школских права. Тако да ова могућност, не само што је незаконита, већ је 
ипак само у домену теорије, а не и практичне реализације поступка 
преузимања.  
         Било како било, први круг преузимања требало би да буде готов ових 
дана, па су радне подгрупе инсистрале код руководиоца школских управа да 
инсистирају на достављању извештаја о преузимању радника у коме би 
навели у коју школу, односно из које школе је запослени преузет, да ли је и 
када је са њим обављен разговор, да ли је и из ког разлога ако није, одбијена 
понуда за преузимање, као и подаци о лицу које је ангажовано и, наравно, 
све то уз материјално-кривичну одговорност директора. Након тога уследио 
би тзв. други круг преузимања запослених односно допуњавања норме 
запосленом који је засновао радни однос са непуним радним временом и то 
најпре са територије локалне самоуправе на којој је тај запослени, а затим и 
са територије друге локалне самоуправе, а онда и друге школске управе. 
         С обзиром на догађања око овог поступка и информације које су 
доступне Синдикату, односно синдикатима и у светлу последњег дописа 
министра Вербића везаном за одлазак у старосну пензију запослених у 
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школама, те правилнике о цени услуга у основним и средњим школама, јасно 
је да ће и у наставку посла који би требао бити континуиран и трајати целе 
наставне, односно школске године, пошто је обавеза ажурирања листе за 
преузимање и праћење радног ангажовања запослених посао који се по 
закону мора радити континуално и током целе школске године.  Оно што је 
ипак јасно, то је чињеница да због напред наведеног није могуће урадити 
рационализацију броја извршилаца на законом прописан начин, као ни 
смањити број извршилаца, јер очигледно ниједан од предуслова да се то 
постигне није испуњен. Тако да ћемо и убудуће имати све већи број 
запослених са непуном нормом, односно непуним радним ангажовањем, а 
због чињенице да синдикати траже и нову знатно увећану минималну цену 
рада,  велика већина запослених у просвети носиће кућама тек нешто више 
од законом утврђеног минималца.  
         Користимо и ову прилику да подсетимо на предлоге овог Синдиката и 
потписника овог текста који се већ годинама залаже да се проблем почне 
решавати тамо где је и настао, а не „од репа“. Потребно је, дакле, решити 
питање својине на школским објектима, децентрализовати управљање 
школама и финансирање истих, донети критеријуме за одрживу мрежу 
школа уз услов да школе буду својина оног ко их и одржава, обезбедити 
средства за стимулативне отпремнине и тек онда понудити социјални 
програм, па тек затим „загристи у киселу јабуку“ звану рационализација 
извршилаца у просвети. У противном агонија ће се наставити а уместо 
популистичког и површног, у суштини спорадичног, решавања проблема, 
имаћемо и даље „гурање проблема под тепих“. 
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