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Радна подгрупа за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама у 

школској 2020/2021. години именована је решењем министра просвете, науке и технолошког 

развоја број:153-03-00011/5/2020-01, од 27. 08. 2020. године, а решењем број: 153-03-

00011/19/2020-01, од 04. 01. 2021. године извршена је измена једног члана (саветника за 

материјално-финансијске послове). 

 У периоду од 1. септембра 2020. до 30. јула 2021. године одржано је укупно 13 састанака 

(четири физичке седнице  и 9 електронских), на којима  је обрађено 57 захтева (43 сагласности за 

преузимање запослених на основу члана 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања и 14 одговора на приговоре, пријаве и захтеве по другим основама). 

 

 

Први састанак је одржан 02. 09. 2020. године у просторијама Школске управе у 

Пожаревцу, са почетком у 12 часова. 

Присутни: Велиша Јоксимовић, Драган Тошић, Милица Павловић, Горан Сегер, Горан 

Несторовић, Јасминка Марић, Славица Живановић, Дрaган Костић и Маргита Петковић. 

 

Дневни ред 

    

1. Конституисање и организација рада Радне подгрупе именоване за праћење 

ангажовања запослених у школској 2020/2021. години у складу са Стручним 

упутством за праћење ангажовања запослених у основним  и средњим школама 

број 155-03-11/2020-01, од 17. 08. 2020. године 

 2.  Разматрање захтева и пријава запослених. 

 

1. Конституисање и организација рада Радне подгрупе именоване за праћење 

ангажовања запослених у школској 2020/2021. години у складу са Стручним упутством за 

праћење ангажовања запослених у основним  и средњим школама 

Сви чланови сагласни су да председник Радне подгрупе буде овлашћен да потписује 

одлуке и препоруке, док записнике са састанка потписују председник и сви присутни чланови. 

Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid 19, Радна подгрупа настојаће да 

седнице одржава електронским путем, а састајаће се уколико то буде неопходно, уз 

поштовање свих прописаних мера заштите, док трају околности изазване пандемијом. 



 

2. Разматрање захтева и пријава запослених 

 

Радној групи је упућен велики број захтева и приговора: 

 

1. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Бранкица 

Рајковић, наставник разредне наставе, запослена са пуним радним временом на неодређено 

време у ОШ „Бранко Радичевић“ у Бунару (Школска управа Јагодина) за преузимање  у ОШ 

„Мирослав Букумировић Букум“ у Шетоњу“.  

Одлука са образложењем:   Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о специфичним породичним околностима и потреби спајања са породицом, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе, као и Радне 

подгрупе Школске управе Јагодина, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење 

ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје 

сагласност за преузимање запослене Бранкице Рајковић из ОШ „Бранко Радичевић“ у Бунару у 

ОШ „Мирослав Букумировић Букум“ у Шетоњу“ са пуним радним временом на неодређено 

време. 

 

2. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Оливера 

Поповић из Пожаревца, дипломирани дефектолог, запослена са пуним радним временом на 

неодређено време у ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу, за преузимање  у ОШ 

„Свети Сава“ у Пожаревцу.  

Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о рационализацији у смислу смањивања трошкова путовања, имајући у виду да је 

прибављена сагласност запослене и директора обе установе, Радна подгрупа Школске управе 

Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 

2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Оливере Поповић из ОШ „Херој 

Роса Трифуновић“ у Александровцу у ОШ „Свети Сава“ у Пожаревцу са пуним радним 

временом на неодређено време. 

 

3. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Милена Стојић 

Стојановић, наставник историје, запослена са пуним радним временом на неодређено време у 

ОШ „Миша Живановић“ у Средњеву (са 70% од пуне норме), ОШ „Вук Караџић“ у Мајиловцу 

(са 20% од пуне норме) и ОШ „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту (са 10% од пуне норме), за 

преузимање  из ОШ „Вук Караџић“ у Мајиловцу у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту.  

Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 



 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, смањивању трошкова путовања, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у 

поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Милене Стојић Стојановић из ОШ „Вук Караџић“ у Мајиловцу у 

ОШ „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту  са 20% од пуног радног времена на неодређено 

време.  

 

4. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Слађана 

Пилиповић, наставник биологије, запослена са пуним радним временом на неодређено време 

у Текстилно-технолошкој и пољопривредној школи „Деспот Ђурађ“ у Смедереву, за преузимање 

у ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву. 

Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у 

поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Слађане Пилиповић из Текстилно-технолошке и пољопривредне 

школе „Деспот Ђурађ“ у Смедереву у ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву са пуним 

радним временом на неодређено време. 

5. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Јелена 

Петровић, наставник социологије, запослена са пуним радним временом на неодређено време 

у Текстилно-технолошкој и пољопривредној школи „Деспот Ђурађ“ у Смедереву (са 5% од пуне 

норме), Економско-трговинској школи у Смедереву (са 75% од пуне норме) и Техничкој школи 

„Никола Тесла“ у Великој Плани (са 20% од пуне норме), за преузимање из Текстилно-

технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ“ у Смедереву и Техничке школе „Никола 

Тесла“ у Великој Плани у Економско-трговинску школу у Смедереву, како би пуно радно време 

остварила у једној установи. 

Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, имајући у виду да је 

прибављена сагласност запослене и директора свих установа које учествују у поступку 

преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за 

преузимање запослене Јелене Петровић из Текстилно-технолошке и пољопривредне школе 

„Деспот Ђурађ“ у Смедереву (са 5% од пуне норме) и Техничке школе „Никола Тесла“ у 

Великој Плани (са 20% од пуне норме) у Економско-трговинску школу у Смедереву на 

неодређено време. 

 

 

6. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Мирјана 

Адамовић, наставник информатике и рачунарства, запослена са пуним радним временом на 



неодређено време у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву (са 10% од пуне норме), ОШ „Свети 

Сава“ у Смедереву (са 45% од пуне норме), ОШ „Вук Караџић“ у Липама (са 35% од пуне 

норме) и Гимназији у Смедереву (са 10% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Свети Сава“ у 

Смедереву (са 45% од пуне норме) и ОШ „Вук Караџић“ у Липама (са 35% од пуне норме)  у 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву. 

Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора свих установа које учествују 

у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Мирјане Адамовић из ОШ „Свети Сава“ у Смедереву (са 45% од пуне 

норме) и ОШ „Вук Караџић“ у Липама (са 35% од пуне норме) у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у 

Смедереву на неодређено време. 

7. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Драгана Нисић 

Јаковљевић, наставник информатике и рачунарства, запослена са пуним радним временом 

на неодређено време у ОШ „Др Јован Цвијић“ у Смедереву (са 25% од пуне норме) и  ОШ „Иво 

Андрић“ у Радинцу (са 75% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Др Јован Цвијић“ у 

Смедереву у ОШ „Иво Андрић“ у Радинцу. 

Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе, Радна подгрупа 

Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и 

васпитања у школској 2020/2021. години сагласност за преузимање запослене Драгане Нисић 

Јаковљевић из ОШ „Др Јован Цвијић“ у Смедереву у ОШ „Иво Андрић“ у Радинцу са 25% од 

пуног радног времена  на неодређено време. 

 

8. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години, обратила се Лирика 

Маринковић, запослена на радном месту наставника математике и наставника информатике и 

рачунарства са пуним радним временом на неодређено време у ОШ „Вук Караџић“ у 

Смедеревској Паланци (са 50% од пуне норме) и у Паланачкој гимназији (са 50% од пуне 

норме), за преузимање из ОШ „Вук Караџић“ у Паланачку гимназију са 50% од пуног радног 

времена. 

Одлука са образложењем:   Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и имајући у виду да је 

прибављена сагласност запослене и директора обе установе, Радна подгрупа Школске управе 

Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 

2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Лирике Маринковић из ОШ „Вук 



Караџић“ у  Смедеревској Паланци у Паланачку гимназију  у Смедеревској Паланци са 50% од 

пуног радног времена на неодређено време. 

 

9. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години, обратила се Милица Ђурић, 

наставник грађанског васпитања, запослена са пуним радним временом на неодређено време 

у Средњој школи „Жикица Дамњановић“ у Смедеревској Паланци (са 10% од пуне норме) и  

Паланачкој гимназији у Смедеревској Паланци (са 90% од пуне норме), за преузимање из 

Средње школе „Жикица Дамњановић“  у Паланачку гимназију.  

Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и имајући у виду да је 

прибављена сагласност запослене и директора обе установе, Радна подгрупа Школске управе 

Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 

2020/2021. години сагласност за преузимање запослене Милице Ђурић из Средње школе 

„Жикица Дамњановић“ у Смедеревској Паланци у Паланачку гимназију у Смедеревској 

Паланци са 10% од пуног радног времена на неодређено време. 

10. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години, обратила се Марина 

Голубовић, дипломирани психолог, запослена са пуним радним временом на неодређено 

време у Политехничкој школи у Пожаревцу (са 30% од пуне норме) и  Техничкој школи са 

домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу (са 70% од пуне норме), за преузимање из 

Политехничке школе у Пожаревцу у Техничку школу са домом ученика „Никола Тесла“ у 

Костолцу.  

Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и имајући у виду да је 

прибављена сагласност запослене и директора обе установе, Радна подгрупа Школске управе 

Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 

2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Марине Голубовић из 

Политехничке школе у Пожаревцу у Техничку школу са домом ученика „Никола Тесла“ у 

Костолцу са 30% од пуног радног времена на неодређено време. 

        

11. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години, обратио се Бранислав 

Луковић,  наставник немачког језика, запослен са пуним радним временом на неодређено 

време у ОШ Радомир Лазић“ у Азањи (са 10% од пуне норме), ОШ „Херој Иван Мукер“ у 

Смедеревској Паланци (са 22,78% од пуне норме), Паланачкој гимназији у Смедеревској 

Паланци (са 22,22% од пуне норме) и СШ „Жикица Дамњановић“ у Смедеревској Паланци (са 

45% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Херој Иван Мукер“ у ОШ Радомир Лазић“ у Азањи.

 Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 



 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и имајући у виду да је 

прибављена сагласност запосленог и директора обе установе, Радна подгрупа Школске управе 

Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 

2020/2021. години даје сагласност за преузимање запосленог Бранислава Луковића из ОШ 

„Херој Иван Мукер“ у Смедеревској Паланци у ОШ Радомир Лазић“ у Азањи са 22,78% од 

пуног радног времена на неодређено време. 

        

 

 12. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Тамара 

Станимировић, наставник географије, запослена на неодређено време са пуним радним 

временом у ОШ „Моша Пијаде“ у Малом Црнићу (са 35% од пуне норме), ОШ „Дража 

Марковић Рођа“ у Смољинцу (са 35% од пуне норме) и Медицинској школи у Пожаревцу (са 

30% од пуне норме), за преузимање са 20% од пуне норме из ОШ „Дража Марковић Рођа“ у 

Смољинцу у Медицинску школу у Пожаревцу. 

 Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у 

поступку преузимања, а који су утврдили да на листи технолошких вишкова и листа запослених 

са непуном нормом нема лица са одговарајућом стручном спремом, Радна подгрупа Школске 

управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у 

школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Тамаре Станимировић, 

наставника географије, из ОШ „Дража Марковић Рођа“ у Смољинцу у Медицинску школу у 

Пожаревцу, са 20% од пуног радног времена на неодређено време.  

13. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Јелена Матејић, 

наставник енглеског језика, запослена са пуним радним временом на неодређено време у ОШ 

„Никола Тесла“ Голобоку (са 40% од пуне норме), ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи (са 50% од 

пуне норме) и ОШ „Вук Караџић“ у Пожаревцу (са 10% од пуне норме), за преузимање из ОШ 

„Вук Караџић“ у Пожаревцу у ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи. 

Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањењу трошкова путовања 

и имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе, Радна 

подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене 

Јелене Матејић из ОШ „Вук Караџић“ у Пожаревцу у ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи са 10% од 

пуног радног времена на неодређено време. 

14. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години, обратио се Данијел 

Михајловић,  наставник немачког језика, запослен са пуним радним временом на неодређено 

време у ОШ „Свети Сава“ у Великој Плани (са 78% од пуне норме) и Економско-угоститељској 

школи „Вук Караџић“ у Великој Плани (са 22% од пуне норме), за преузимање из Економско-

угоститељске школе „Вук Караџић“ у ОШ „Свети Сава“. 



Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и имајући у виду да је 

прибављена сагласност запосленог и директора обе установе, Радна подгрупа Школске управе 

Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 

2020/2021. години даје сагласност за преузимање запосленог Данијела Михајловића из 

Економско-угоститељске школе „Вук Караџић“  у Великој Плани у ОШ „Свети Сава“ у Великој 

Плани са 22% од пуног радног времена на неодређено време. 

15. Захтев Љубинке Јаковљевић, наставника географије, за преузимање у складу са 

чланом 6. ПКУ. Подносиоцу захтева упутити следећи одговор: 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратили сте се захтевом за 

давање сагласности за преузимање из Пожаревачке гимназије у Пожаревцу (са 50% од пуне 

норме), ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу (са 30% од пуне норме) и ОШ „Ђура 

Јакшић“ у Топоници (са 20% од пуне норме)  у ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу на упражњено 

радно место са пуном нормом. У вези са Вашим захтевом, обавештавамо Вас о следећем: 

Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из 

члана 153, став 7. овог закона. 

Стручним упутством за поступање приликом ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2019/2020. години, број 153-03-11/2020-01, од 17. 08. 2020. 

године, утврђено је да запослени који жели да буде преузет у другу установу, у складу са 

одредбама члана 6. ПКУ и члана 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања, уз захтев за сагласност који подноси радној подгрупи доставља и прибављену 

сагласност  директора установе из које се преузима и директора установе која га преузима. 

С обзиром на то да је Радној подгрупи достављена сагласност директора Пожаревачке 

гимназије у Пожаревцу, ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу и ОШ „Ђура Јакшић“ у 

Топоници, а да се директор ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу није сагласио са преузимањем,  

Радна подгрупа није дала сагласност за преузимање у ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу. 

        

16. Захтев Драгана Костића,  наставника информатике и рачунарства, за преузимање у 

складу са чланом 6. ПКУ. Подносиоцу захтева упутити следећи одговор: 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратили сте се ради давања 

сагласности на укрупњавање норме за предмет Информатика и рачунарство у ОШ „Карађорђе“ у 

Великој Плани. У допису сте навели да Вам је директор наведене школе,  на захтев упућен 24. 

08. 2020. одговорио (дана 25. 08. 2020, путем електронске поште) да се не налазите на листи 

технолошких вишкова и да се не може извршити преузимање. У вези са Вашим захтевом, 

обавештавамо Вас о следећем: 

Стручним упутством за поступање приликом ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2020/2021 години, број 155-03-11/2020-01, од 17. 08. 2020. 

године предвиђено је да се листе технолошких вишкова, листе запослених са непуним радним 

временом и листе слободних радних места објављују на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја у понедељак, 24. 08. 2020. године, о чему 

директори обавештавају запослене који су технолошки вишкови и запослене са непуним радним 

временом у својим установама. Стручним упутством прописани су и рокови за достављање 

захтева запослених који се налазе на овим листама и одговора директора установа („први круг“ 

распоређивања, од 24. 08. до 31. 08. 2020. године).  



С обзиром на то да сте захтев за преузимање упутили 24. 08. 2020. године, када је започео 

поступак преузимања запослених  који су технолошки вишкови и запослених са непуним 

радним временом и да је увидом у објављене листе утврђено да немате статус лица за чијим је 

радом у потпуности или делимично престала потреба, Радна подгрупа је заузела став да је 

директор ОШ „Карађорђе“ у Великој Плани поступио у складу са прописима. 

Имајући у виду све околности које сте навели (могућност смањења норме у другој 

установи у којој сте запослени, тешкоће рада на више различитих локација), као и постојање 

слободних радних места у ОШ „Карађорђе“ у Великој Плани (Техничко и информатичко  

образовање са 20% од пуне норме, Информатика и рачунарство са 25% од пуне норме и Техника 

и технологија са 30% од пуне норме), Радна подгрупа Школске управе Пожаревац, у складу са 

својим овлашћењима прописаним Стручним упутством, предлаже укрупњавање норме 

преузимањем из Гимназије у Великој Плани на слободна радна места у ОШ „Карађорђе“ у 

Великој Плани, водећи при том рачуна о одредбама чланова 5. и 6. Посебног колективног 

уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.  

Стручним упутством за поступање приликом ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2020/2021. години, број 153-03-11/2020-01, од 17. 08. 2020. 

године, утврђено је да запослени који жели да буде преузет у другу установу, у складу са 

одредбама члана 6. ПКУ и члана 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања, уз захтев за сагласност који подноси радној подгрупи доставља и прибављену 

сагласност  директора установе из које се преузима и директора установе која га преузима. 

 

 

17. Приговор Мирјане Јањић, наставника српског језика и књижевности, на одговор 

директора Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци. Подносиоцу упутити следећи одговор: 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години упутили сте приговор на 

одговор директора Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци на Ваш захтев за укрупњавање 

норме у овој школи на радном месту наставника српског језика и књижевности, као и приговор 

на непоступање Радне подгрупе Школске управе Пожаревац у погледу услова за извршење 

укрупњавања норме у Браничевском и Подунавском управном округу. 

У вези са приговором на одговор на захтев за укрупњавање норме, указујемо на то да је 

одредбама члана 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано  да 

запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из 

члана 153, став 7. овог закона. 

С обзиром на то да је Законом предвиђена могућност преузимања запосленог, али не и 

обавеза директора установе у том смислу, Радна подгрупа сматра да директор Паланачке 

гимназије у Смедеревској Паланци није поступио супротно члану 152, став 2. Закона.  

Стручним упутством за поступање приликом ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2019/2020. години, број 153-03-00023/2019-01, од 19. 08. 

2019. године и Стручним упутством за поступање приликом ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години, број 153-03-11/2020-01, од 

17. 08. 2020. године, утврђено је да запослени који жели да буде преузет у другу установу, у 

складу са одредбама члана 6. ПКУ и члана 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања, уз захтев за сагласност који подноси радној подгрупи доставља и прибављену 

сагласност  директора установе из које се преузима и директора установе која га преузима. 

 Како нисте прибавили сагласност директора установе у коју желите да будете преузети, 

Радна подгрупа није дала сагласност за преузимање. Водећи рачуна о смањењу путних 

трошкова, рационализацији у смислу укрупњавања норме, као и о специфичној породичној 

ситуацији, Радна подгрупа је заузела став да постоје оправдани разлози за преузимање.  

 У вези са наводима о расписивању конкурса за радно место наставника српског језика и 

књижевности у Паланачкој гимназији, обавештавамо Вас да Радној подгрупи Школске управе 



Пожаревац није упућен захтев за давање сагласности на одлуку о расписивању конкурса, да 

Радна подгрупа такву сагласност није дала и да нема сазнања да је конкурс расписан.          

У вези са Вашим приговором на непоступање Радне подгрупе Школске управе 

Пожаревац у погледу услова за извршење укрупњавања норме у Браничевском и Подунавском 

управном округу, обавештавамо Вас да је Стручним упутством прописано да сва заинтересована 

лица могу радној подгрупи надлежне школске управе достављати конкретне предлоге ради 

сачињавања предлога за преузимање ради укрупњавања норме. Овакав начин попуњавања 

упражњених радних места у циљу укрупњавања норме врши се уз писану сагласност запосленог 

и директора  установе из које се и у коју се преузима запослени. Радна подгрупа Школске управе 

Пожаревац препоруке и сагласност за преузимање даје након провере поступања у складу са 

чланом 5. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика, као и  након што на  основу конкретних предлога дође до сазнања о 

околностима о којима се води рачуна (смањење путних трошкова, рационализација у смислу 

укрупњавања норме, специфична породична ситуација). 

18. Приговор Александра Лазића, наставника социологије, на одговор директора 

Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци. Подносиоцу упутити следећи одговор: 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години упутили сте приговор  на акт 

Паланачке гиманазије у Смедеревској Паланци број 01-362/20 од 26. 08. 2020. године. 

С обзиром на то да директор Паланачке гимназије у свом одговору наводи да не 

испуњавате услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у гимназији, Радна подгрупа је донела одлуку да Ваш захтев 

проследи републичком просветном инспектору ради утврђивања чињеничног стања и 

предузимања радњи из надлежности инспекције. 

19. Приговор Јелене Булајић, наставника српског језика и књижевности, на непоступање 

Радне подгрупе и на неправилности приликом преузимања са листе технолошких вишкова. 

Подносиоцу упутити следећи одговор: 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања упутили сте Одговор на допис Радне подгрупе од 17. 06. 

2020. године, у коме указујете на непоступање Радне подгрупе у складу са Стручним упутством 

за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у 

школској 2019/2020. години, број 153-03-00023/2019-01, од 19. 08. 2019. године. У вези са 

Вашим дописом, обавештавамо Вас о следећем: 

С обзиром на то да је Стручним упутством, као што сте и навели,  прописано да сва 

заинтересована лица могу радној подгрупи надлежне школске управе достављати конкретне 

предлоге ради сачињавања предлога за преузимање ради укрупњавања норме, Радна подгрупа 

Школске управе Пожаревац препоруке и сагласност за преузимање даје након провере 

поступања у складу са чланом 5. Посебног колективног уговора за запослене у основним и 

средњим школама и домовима ученика, као и након што на основу конкретних предлога 

заинтересованих лица дође до сазнања о релевантним околностима у сваком појединачном 

случају (место пребивалишта због смањења путних трошкова, специфична породична ситуација 

итд.). 

У вези са Вашим захтевом за посредовање у решавању проблема преузимања са листе 

технолошких вишкова на слободно радно место наставника српског језика и књижевности у ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ у Смедереву,  обавештавамо Вас да је Радна подгрупа разматрала Ваш 

захтев и да је донела одлуку да захтев проследи републичком просветном инспектору ради 

утврђивања чињеничног стања и предузимања радњи из надлежности инспекције. 

 

20. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Маја Исаеска, 

наставник српског језика и књижевности, са пребивалиштем у Београду, запослена са пуним 

радним временом на неодређено време у Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ у 

Костолцу, за преузимање у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи (Школска управа Београд). 



Одлука са образложењем:  Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, а 

водећи рачуна о смањењу трошкова путовања и потреби спајања са породицом и имајући у виду 

да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе, Радна подгрупа Школске 

управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у 

школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Маје Исаеске из 

Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи са 

пуним радним временом на неодређено време.        

       

21. Приговор Зорана Вељковића, наставника разредне наставе, на одговор директора ОШ 

„Света Михајловић“ у Буровцу. Подносиоцу приговора упутити следећи одговор: 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања упутили сте приговор  на одлуку директора ОШ „Света 

Михајловић“ у Буровцу, којом одбија Ваш захтев за преузимање са листе технолошких вишкова 

са 50% од пуног радног времена на радно место библиотекара у наведеној школи. 

С обзиром на то да директор ОШ „Света Михајловић“ у Буровцу  у образложењу одлуке о 

одбијању захтева који сте упутили наводи да не испуњавате услове прописане Правилником о 

степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Радна подгрупа 

је донела одлуку да Ваш захтев проследи републичком просветном инспектору ради утврђивања 

чињеничног стања и предузимања радњи из надлежности просветног инспектора. 

Директору ОШ „Света Михајловић“ у Буровцу, који се, такође, у вези са овим питањем 

обратио Радној подгрупи, упутити следеће обавештење: 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања години упутили сте допис број 443/2020 од 06. 07. 2020. 

године, у вези са поступањем по захтеву за преузимање који је упутио Зоран Вељковић из 

Петровца на Млави, наставник разредне наставе, запослен у ОШ „Мирослав Букумировић 

Букум“ у Шетоњу са 50% од пуног радног времена на радном месту библиотекара, који се на 

листи технолошких вишкова налази са 50% од пуног радног времена. 

С обзиром на то да да се у образложењу одлуке о одбијању захтева наводи да запослени 

не испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и 

стручних сарадника у основној школи, Радна подгрупа је донела одлуку да предмет проследи 

републичком просветном инспектору ради утврђивања чињеничног стања и предузимања радњи 

из надлежности просветног инспектора. 

  

22. Захтев Весне Срдић, запослене у ОШ „Милош Савић“ у Лучици, за допуну до пуног 

радног времена. Подносиоцу захтева упутити следећи одговор: 

У вези са Вашом Молбом коју сте упутили Школској управи Пожаревац  која се односи 

на заснивање радног односа са пуним радним временом у образовно-васпитним установама на 

територији града Пожаревца, обавештавамо Вас о следећем: 

Увидом у податке ИС „Доситеј“ утврђено је да сте засновали радни однос на неодређено 

време са 50% од пуног радног времена у ОШ „Милош Савић“ у Лучици. Чланом 152, став 5.  

Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) прописано је да запослени за чијим радом је 

делимично престала потреба и запослени који је засновао радни однос са непуним радним 

временом, стављањем на листу запослених са које се врши преузимање, остварује право на 

преузимање са листе и не остварује друга права која има запослени за чијим радом је у 

потпуности престала потреба. 

У вези са преузимањем запослених, члан 5, став 3, тачка 1-4.  Посебног колективног 

уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика прописује следеће: 

„Преузимање се врши следећим редоследом: 



1. Са листе запослених за чијим је радом делимично или у потпуности престала потреба 

запослени се може преузети само за проценат за који му је смањено радно ангажовање у односу 

на проценат са којим је засновао радни однос; 

2. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у тој установи; 

3. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у установама на 

територију надлежне школске управе; 

4. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом из других школских 

управа уз сагласност школских управа.“ 

Стручним упутством за поступање приликом ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2020/2021. години, број 153-03-11/2020-01, од 17. 08. 2020. 

године, прописано је да запослени који су заинтересовани да заснују радни однос путем 

преузимања дужни су да се у писаној форми обрате установама са којима желе да заснују радни 

однос путем преузимања. 

С обзиром на то да као лице које је засновало радни однос са непуним радним временом 

остварујете право на допуну до пуног радног времена преузимањем са листе на неко од 

слободних или упражњених радних места, подсећамо Вас да се листе слободних  радних места 

(као и листе технолошких вишкова и листе запослених са непуном нормом) објављују на 

интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја:  http://liste.mpn.gov.rs/. 

 

23. Допис директора ОШ „Свети Сава“ у Смедереву. Директору школе упутити следећи 

одговор:  

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања години упутили сте захтев за одобрење пријема у радни 

однос психолога са 50% од пуног радног времена, као и захтев за решавање проблема радног 

места секретара на коме су запослена два лица са по 50% од пуног радног времена. 

У вези са захтевом за одобрење пријема у радни однос психолога са 50% од пуног радног 

времена, обавештавамо Вас да члан 8, став 2. Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе установе која обавља делатност основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 73/2016 и 45/2018) прописује да се за признавање другачијег броја 

извршилаца од броја утврђеног овим правилником основна школа обраћа Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја. Стручним упутством о формирању одељења и начину 

финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину, број 610-00-

381/2020-15, од 22. 06. 2020. године, прописано је да се основна школа обраћа Министарству (не 

надлежној школској управи, за разлику од захтева за признавање мањег броја ученика у 

одељењу или групи) ) до 15. августа 2020. године, ради добијања сагласности за сваку школску 

годину.  

У погледу захтева за решавање проблема радног места секретара на коме су запослена два 

лица са по 50% од пуног радног времена, Радна подгрупа је заузела је став да се ово питање 

може решити само договором свих заинтересованих страна (оба лица на радном месту секретара 

и директора). Радна подгрупа препоручује да један од секретара, у складу са вашим договором, 

буде преузет на упражњено радно место у некој од основних школа на подручју града 

Смедерева, а да се другом лицу прошири норма, односно допуни до пуног радног времена у ОШ 

„Свети Сава“ у Смедереву.   

  

24. Захтев Надице Јовановић за преузимање у складу са чланом 6. ПКУ. Подносиоцу 

упутити следећи одговор: 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2019/2020. години обратили сте се захтевом за 

давање сагласности за преузимање са 50% од пуног радног времена из ОШ „Вељко Дугошевић“ 

у Турији у Економско-трговинску школу у Пожаревцу, на радно место координатора 

финансијских и рачуноводствених послова, на коме сте већ ангажовани са 50% од пуног радног 

времена. У вези са Вашим захтевом, обавештавамо Вас о следећем:      

http://liste.mpn.gov.rs/


 Дописом број 01-1374/1 од 02. 09. 2020. године директор Економско-трговинске школе у 

Пожаревцу обавестио је Школску управу Пожаревац да је упражњено радно место шефа 

рачуноводства са 50% од пуног радног времена попуњено у складу са чланом 153, став 5.  

Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 5. став 3, тачка 2. Посебног 

колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, 

проширењем норме запосленом који је радни однос засновао са непуним радним временом у 

овој школи. 

 

Радна подгрупа ће приговоре Зорана Вељковића, Александра Лазића и Јелене Булајић 

проследити на поступање републичком просветном инспектору. 

 

У дискусији су учествовали сви присутни чланови Радне подгрупе. Сви закључци су 

донети једногласно. 

 

 Састанак је завршен 02. 09. 2020. године у 14,10 часова.  

 

 

 Други састанак је одржан 28. 09. 2020. године у просторијама Школске управе у 

Пожаревцу, са почетком у 12 часова. 

Присутни: Велиша Јоксимовић, Милица Павловић, Горан Сегер, Горан Несторовић, Јасминка 

Марић, Славица Живановић, Ненад Милојевић (заменик представника Уније синдиката 

просветних радника), Јасмина Стојановић (заменик представника Синдиката образовања 

Србије). 

Одсутни: Драган Тошић, Маргита Петковић, Драган Костић. 

 

Дневни ред 

    

I  Информација о решеним пријавама и захтевима након 1. састанка,  

II  Разматрање захтева и пријава запослених. 

 

I Информација о решеним пријавама и захтевима након 1. састанка  
Руководилац Школске управе информисао је присутне чланове о статусу пријава и захтева 

након 1. састанка Радне подгрупе. Свим запосленима који су упутили захтев за преузимање на 

основу члана 6. ПКУ послата је сагласност Радне подгрупе. Пријаве Александра Лазића, Јелене 

Булајић и Зорана Вељковића прослеђене су на надлежност републичком просветном 

инспектору Весни Дасукидис, а подносиоци су обавештени о томе. 

 

II Разматрање захтева и пријава запослених 

 

 1. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Јулијана 

Јовановић, наставник технике и технологије, запослена са пуним радним временом на 

неодређено време у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву (са 20% од пуне норме), ОШ „Свети 

Сава“ у Смедереву (са 20% од пуне норме), ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву (са 40% 

од пуне норме) и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву (са 20% од пуне норме), за 

преузимање из ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву у ОШ „Свети Сава“ у Смедереву са 

20% од пуне норме. 

 Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено 

је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може 

бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица 

са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне 

подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 



имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују 

у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Јулијане Јовановић из ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву у 

ОШ „Свети Сава“ у Смедереву са 20% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

 2. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Јелена 

Стојановић, наставник српског језика и књижевности, запослена са пуним радним 

временом на неодређено време у ОШ „Бранислав Нушић“ у Смедереву (са 22% од пуне норме) 

и ОШ „Вук Караџић“ у Липама (са 78% од пуне норме) за преузимање из ОШ „Бранислав 

Нушић“ у Смедереву у ОШ „Вук Караџић“ у Липама са 22% од пуне норме. 

 Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено 

је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може 

бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица 

са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне 

подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују 

у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Јелене Стојановић  из ОШ „Бранислав Нушић“ у Смедереву у ОШ 

„Вук Караџић“ у Липама са 22% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

 3. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Весна 

Крчмаревић, наставник српског језика и књижевности, запослена са пуним радним 

временом на неодређено време у ОШ „Иво Андрић“ у Радинцу (са 75% од пуне норме) и ОШ 

„Светитељ Сава“ у Друговцу (са 25% од пуне норме) за преузимање из ОШ „Иво Андрић“ у 

Радинцу у ОШ „Светитељ Сава“ у Друговцу. 

 Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено 

је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може 

бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица 

са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне 

подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују 

у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Весне Крчмаревић  из ОШ „Иво Андрић“ у Радинцу у ОШ 

„Светитељ Сава“ у Друговцу са 70% од пуног радног времена на неодређено време. 

 4. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Јелена 

Вучковић, наставник српског језика и књижевности, запослена са пуним радним временом 

на неодређено време у ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима, ОШ „Вожд 

Карађорђе“ у Водњу и ОШ „Вук Караџић“ у Липама, за преузимање из ОШ „Илија 

Милосављевић Коларац“ у Коларима у ОШ „Вук Караџић“ у Липама са 22% од пуне норме. 

 Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено 

је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може 

бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица 

са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне 

подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 



 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују 

у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје 

сагласностза преузимање запослене Јелене Вучковић из ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ 

у Коларима у ОШ „Вук Караџић“ у Липама са 22% од пуног радног времена на неодређено 

време. 

 

 5. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратио се Немања Арсић, 

наставник ликовне културе, запослен са пуним радним временом на неодређено време у ОШ 

„Доситеј Обрадовић“ у Смедереву (са 80% од пуне норме), ОШ „Светитељ Сава“ у Друговцу 

(са 10% од пуне норме) и ОШ „Иво Андрић“ у Радинцу  (са 10% од пуне норме), за преузимање 

из ОШ „Светитељ Сава“ у Друговцу у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву са 10% од пуне 

норме. 

 Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено 

је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може 

бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица 

са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне 

подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запосленог и директора обе установе које учествују 

у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запосленог Немање Арсића из ОШ „Светитељ Сава“ у Друговцу у ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ у Смедереву са 10% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

6.  Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Гордана 

Пантић, наставник физике, запослена са пуним радним временом на неодређено време у ОШ 

„Херој Срба“ у Осипаоници (са 50% од пуне норме), ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у 

Коларима (са 40% од пуне норме) и ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Вранову (са 10% од пуне 

норме), за преузимање из ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима у ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ у Вранову са 40% од пуне норме. 

 Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено 

је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може 

бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица 

са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне 

подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују 

у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Гордане Пантић из ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима 

у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Вранову  са 40% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

 7. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Ана 

Станојловић, наставник енглеског језика, запослена са пуним радним временом на 

неодређено време у ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима (са 10% од пуне норме), 

ОШ „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима (са 30% од пуне норме),  ОШ „Бранко 



Радичевић“ у Смедереву (са 10% од пуне норме), ОШ „Светитељ Сава“ у Друговцу (са 40% од 

пуне норме) и ОШ „Др Јован Цвијић“ у Смедереву (са 10% од пуне норме), за преузимање из 

ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима у ОШ „Херој Света Младеновић“ у 

Сараорцима са 10% од пуне норме. 

 Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено 

је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може 

бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица 

са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне 

подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују 

у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Ане Станојловић из ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у 

Коларима у ОШ „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима са 10% од пуног радног времена на 

неодређено време. 

 

 8. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Јелена Ђурић, 

наставник српског језика и књижевности, захтевом за решавање статуса технолошког вишка, 

број 424-614-78/50/2020-15, од 07. 09. 2020. године. Подносиоцу захтева упутити следећи 

одговор: 

 У вези са Вашим захтевом и преузимањем запослених из других школских управа за 

чијим је радом делимично или у потпуности престала потреба, обавештавамо Вас да се 

преузимање са листе технолошких вишкова врши на основу члана 153, став 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 

10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), у складу са чланом 5, став 3, тачка 1. Посебног 

колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и 

Стручним упутством за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања 

и васпитања у школској 2020/2021. години, број 153-03-11/2020-01, од 17. 08. 2020. године и да 

у том случају није потребна сагласност радне подгрупе. 

 Радна подгрупа Школске управе Пожаревац заузела је став да су у овом случају 

испуњени сви услови за преузимање са листе запослених за чијим је радом у потпуности или 

делимично престала потреба и да је директор Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци у 

обавези да поступи у складу са наведеним одредбама Закона, Посебног колективног уговора и 

Стручног упутства. Радна подгрупа указује и на обавезност примене Стручног упутства за 

поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 

2020/2021. години, којим је прописано да, уколико је запослени радно ангажован у две или 

више установа, установе су дужне да ускладе структуру радног времена таквих запослених на 

начин да запослени може несметано да обавља рад код свих послодаваца. 

 9. Директор ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву упутио је захтев за сагласност 

РП за проширење норме запосленима који су преузети са листе технолошких вишкова. С 

обзиром на то да за проширење норме лицима која се налазе на листи запослених са непуном 

нормом није потребна сагласност радне подрупе, потребно је директора (усмено) обавестити о 

томе и на захтеву сачинити службену белешку. 

 

 У дискусији су учествовали сви присутни чланови Радне подгрупе. Сви закључци су 

донети једногласно. 

 

 Састанак је завршен 28. 09. 2020. године у 13,58 часова.  

 

Дана 09. 10. 2020. године одржана је 3. (електронска) седница Радне подгрупе у вези са 

захтевима за укрупњавање норме. 



 

1. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Маја Грујић, 

наставник математике, запослена са пуним радним временом на неодређено време у ОШ „Свети 

Сава“ у Великој Плани (са 45% од пуне норме) и Гимназији у Великој Плани (са 55% од пуне 

норме), за преузимање из ОШ „Свети Сава“  у Гимназију у Великој Плани са 45% од пуног 

радног времена. 

Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из 

члана 153, став 7. овог закона. 

У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и имајући у виду да је 

прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у поступку 

преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за 

преузимање запослене Маје Грујић из ОШ „Свети Сава“ у Великој Плани у Гимназију у Великој 

Плани са 45% од пуног радног времена на неодређено време. 

   

2. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Милана Илић, 

наставник математике, запослена са пуним радним временом на неодређено време у ОШ 

„Свети Сава“ у Великој Плани (са 11,12% од пуне норме) и ОШ „Други шумадијски одред“ у 

Марковцу (са 88,88% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Други шумадијски одред“ у 

Марковцу у ОШ „Свети Сава“  са 45% од пуног радног времена. 

Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из 

члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, смањењу путних трошкова и 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у 

поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Милане Илић из ОШ „Други шумадијски одред“ у Марковцу у ОШ 

„Свети Сава“ у Великој Плани са 45% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

            3. Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Весна 

Виторовић, наставник руског језика, запослена са пуним радним временом на неодређено 

време у ОШ „Вожд Карађорђе“ у Водњу (са 44% од пуне норме) и Економско-трговинској 

школи у Смедереву (са 56% од пуне норме) за преузимање из ОШ „Вожд Карађорђе“ у Водњу у 

Економско-трговинску школу у Смедереву са 36% од пуног радног времена. 

 Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним 

временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој 

листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе 

и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, смањењу путних трошкова и 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у 

поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 



запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Весне Виторовић из ОШ „Вожд Карађорђе“ у Водњу у Економско-

трговинску школу у Смедереву са 36% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

 

 

 

 

Дана 03. 11. 2020. године одржана је 4. (електронска) седница Радне подгрупе у вези са 

захтевима за укрупњавање норме. 

 

 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Љиљана 

Стојановић Нећак, запослена на радном месту секретара, са пуним радним временом на 

неодређено време у ОШ „Бранко Радичевић “ у Мелници (са 50% од пуне норме) и ОШ 

„Професор Брана Пауновић“ у Рашанцу (са 50% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Бранко 

Радичевић “ у Мелници у  ОШ „Професор Брана Пауновић“ у Рашанцу са 50% од пуне норме, 

ради остваривања пуног радног времена у једној установи. Чланом 152, став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу 

на неодређено време са пуним радним временом може бити преузет иако није стављен на листу 

из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз 

сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, водећи 

рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, смањењу путних трошкова и имајући у 

виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у поступку 

преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје  сагласност за 

преузимање запослене Љиљане Стојановић Нећак из ОШ „Бранко Радичевић “ у Мелници  у 

ОШ „Професор Брана Пауновић“ у Рашанцу са 50% од пуног радног времена на неодређено 

време. 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Бранка 

Драгићевић, дипломирани музички педагог, запослена са пуним радним временом на 

неодређено време у ОШ „Слободан Јовић“ у Волуји (са 20% од пуне норме), Економско-

трговннској и машинској школи у Кучеву (са 5% од пуне норме), ОШ „Краљ Петар I“ у Тополи 

(са 25% од пуне норме) и Музичкој школи „Др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу (са 50% од пуне 

норме), за преузимање из ОШ „Слободан Јовић“ у Волуји и Економско-трговннске и машинске 

школе у Кучеву у Музичку школу „Др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу. Чланом 152, став 2. 

Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да запослени који је у радном 

односу на неодређено време са пуним радним временом може бити преузет иако није стављен на 

листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз 

сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, водећи 

рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, смањењу путних трошкова и имајући у 

виду да је прибављена сагласност запослене и директора свих установа које учествују у 

поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје  сагласност 

за преузимање запослене Бранке Драгићевић из ОШ „Слободан Јовић“ у Волуји (са 20% од 

пуног радног времена) и Економско-трговннске и машинске школе у Кучеву (са 5% од пуног 

радног времена) у Музичку школу „Др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу на неодређено време. 

 



Захтев Мирјане Стевовић, дипломираног правника из Смедерева, у вези са преузимањем 

ради остваривања пуног радног времена у једној установи. Подносиоцу захтева упутити следећи 

одговор: Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратили сте се захтевом за 

давање сагласности за преузимање на основу члана 152, став 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 

27/2018 – др. закон и 6/2020) и члана 6. Посебног колективног уговора за запослене у основним 

и средњим школама и домовима ученика,  ради остваривања пуног радног времена у једној 

установи (ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву или ОШ „Свети Сава“ у Смедереву). У вези са 

Вашим захтевом, обавештавамо Вас о следећем:      

Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из 

члана 153, став 7. овог закона. 

Стручним упутством за поступање приликом ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2019/2020. години, број 153-03-00023/2019-01, од 19. 08. 

2019. године, утврђено је да запослени који жели да буде преузет у другу установу, у складу са 

одредбама члана 6. ПКУ и члана 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања, уз захтев за сагласност који подноси радној подгрупи доставља и прибављену 

сагласност  директора установе из које се преузима и директора установе која га преузима. 

С обзиром на то да Радној подгрупи нисте доставили сагласност директора установа које би 

учествовале у преузимању, Радна подгрупа није дала сагласност за преузимање. Међутим, 

водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, природи радног места на коме 

сте запослени, као и вишегодишњим тешкоћама у раду које су последица ангажовања два лица 

на радном месту секретара, Радна подгрупа је, у складу са својим овлашћењима прописаним 

Стручним упутством, заузела став да за преузимање у овом случају има оправданих разлога и о 

томе ће обавестити директоре ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву и ОШ „Свети Сава“ у 

Смедереву. 

  

Директорима ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву и ОШ „Свети Сава“ у Смедереву 

упутити следеће обавештење: 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Мирјана 

Стевовић, запослена на радном месту секретара ОШ „Свети Сава“ у Смедереву и ОШ „Бранко 

Радичевић“ у Лугавчини, захтевом за давање сагласности за преузимање на основу члана 152, 

став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 

27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и члана 6. Посебног колективног 

уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,  ради остваривања 

пуног радног времена у једној установи (ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву или ОШ „Свети 

Сава“ у Смедереву) једног од два лица која су са по 50% од пуног радног времена .ангажована 

на радном месту секретара ОШ „Свети Сава“ у Смедереву. 

Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из 

члана 153, став 7. овог закона. 

Стручним упутством за поступање приликом ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2019/2020. години, број 153-03-00023/2019-01, од 19. 08. 

2019. године, утврђено је да запослени који жели да буде преузет у другу установу, у складу са 

одредбама члана 6. ПКУ и члана 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања, уз захтев за сагласност који подноси радној подгрупи доставља и прибављену 

сагласност  директора установе из које се преузима и директора установе која га преузима. 



С обзиром на то да Мирјана Стевовић Радној подгрупи није доставила сагласност 

директора установа које би учествовале у преузимању, Радна подгрупа није могла дати 

сагласност за преузимање. Међутим, водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања 

норме, природи радног места секретара установе, као и вишегодишњим тешкоћама које су 

последица ангажовања два лица на радном месту секретара, Радна подгрупа, у складу са својим 

овлашћењима прописаним Стручним упутством, ЗАУЗЕЛА ЈЕ СТАВ да за преузимање у овом 

случају има оправданих разлога и директорима ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву и ОШ 

„Свети Сава“ у Смедереву ПРЕПОРУЧУЈЕ постизање договора у вези са преузимањем једног 

од два лица која су запослена на радном месту секретара ОШ „Свети Сава“ у Смедереву. 

 

 

 

Дана 07. 12. 2020. године одржана је 5. (електронска) седница Радне подгрупе у вези са 

захтевима за укрупњавање норме. 

 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Милана Илић, 

наставник математике, запослена са пуним радним временом на неодређено време у ОШ 

„Свети Сава“ у Великој Плани (са 56% од пуне норме) и ОШ „Други шумадијски одред“ у 

Марковцу (са 44% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Други шумадијски одред“ у Марковцу 

у ОШ „Свети Сава“  са 44% од пуног радног времена. Чланом 152, став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на 

неодређено време са пуним радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из 

става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз 

сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона.У 

складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, водећи рачуна 

о рационализацији у смислу укрупњавања норме, смањењу путних трошкова и имајући у виду да 

је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у поступку 

преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за 

преузимање запослене Милане Илић из ОШ „Други шумадијски одред“ у Марковцу у ОШ 

„Свети Сава“ у Великој Плани са 44% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Јелена Булајић, 

наставник српског језика и књижевности, запослена са пуним радним временом на 

неодређено време у ТТПШ „Деспот Ђурађ“ у Смедереву (са 50% од пуне норме), ОШ 

„Димитрије Давидовић“ у Смедереву (са 27,5% од пуне норме) и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 

Смедереву (са 22,5% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Димитрије Давидовић“ и ОШ 

„Јован Јовановић Змај“  у Економско-трговинску школу у Смедереву, у којој постоји упражњено 

радно место са 50% од пуног радног времена. Чланом 152, став 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено 

време са пуним радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог 

члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог 

и директора установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. У складу са чланом 

152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, водећи рачуна о 

рационализацији у смислу укрупњавања норме, имајући у виду да је прибављена сагласност 

запослене и директора обе установе које учествују у поступку преузимања, Радна подгрупа 

Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и 

васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Јелене 

Булајић  из ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву (са 27,5% од пуне норме) и ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ у Смедереву (са 22,5% од пуне норме) у Економско-трговинску школу у 

Смедереву на неодређено време. 

 



Школској управи Пожаревац обратио се Марко Костић, наставник српског језика и 

књижевности, који је засновао  радни однос са непуним радним временом на неодређено време 

у ОШ „Јован Шербановић“ у Лазници (са 94,44% од пуне норме), захтевом за добијање 

сагласности Школске управе Пожаревац  за допуну до пуног радног времена у ОШ „Радован 

Ковачевић Максим” у Лебану (Школска управа Лесковац). Чланом 152, став 1. Закона а о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 

10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) прописано је да се пријем у радни однос у установи чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе врши на 

основу преузимања запосленог са листе запослених за чијим радом је у потпуности или 

делимично престала потреба и запослених који су засновали радни однос са непуним радним 

временом, као и на основу преузимања или конкурса ако се није могло извршити преузимање са 

листе. Члан 5, став 3, тачка 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика прописује да се преузимање запослених који су засновали радни 

однос са непуним радним временом из других школских управа врши уз сагласност школских 

управа. У складу са наведеним прописима, имајући у виду да члан 153. став 5. Закона прописује 

да запослени за чијим радом је делимично престала потреба и запослени који је засновао радни 

однос са непуним радним временом, стављањем на листу запослених са које се врши 

преузимање, остварује право на преузимање са листе и не остварује друга права која има 

запослени за чијим радом је у потпуности престала потреба, Школска управе Пожаревац даје 

сагласност за преузимање запосленог Марка Костића са листе запослених који су засновали 

радни однос са непуним радним временом ради допуне норме до пуног радног времена у ОШ 

„Радован Ковачевић Максим” у Лебану (Школска управа Лесковац) на неодређено време. 

 

 

 

Дана 15. 01. 2021. године одржана је 6. (електронска) седница Радне подгрупе у вези са 

захтевима за укрупњавање норме. 

 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Јелена Илић, 

наставник српског језика и књижевности, запослена са пуним радним временом на 

неодређено време у Економско-трговинској школи у Пожаревцу (са 50% од пуне норме) и 

Медицинској школи у Пожаревцу (са 50% од пуне норме), за преузимање из Економско-

трговинске у Медицинску школу, ради остваривања пуног радног времена у једној 

установи.Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је 

да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може 

бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица 

са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе 

из члана 153, став 7. овог закона. У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања, водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у 

поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Јелене Илић из Економско-трговинске школе у Пожаревцу у 

Медицинску школу у Пожаревцу са 50% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Весна 

Стојковић, наставник француског језика, запослена са пуним радним временом на 

неодређено време у ОШ „Десанка Максимовић“ у Пожаревцу (са 66% од пуне норме) и 

Пожаревачкој гимназији у Пожаревцу (са 34% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Десанка 

Максимовић“ у Пожаревачку гимназију, ради остваривања пуног радног времена у једној 

установи. Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је 

да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може 



бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица 

са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе 

из члана 153, став 7. овог закона. У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања, водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, 

имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе установе које учествују у 

поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запослене Весне Стојковић из ОШ „Десанка Максимовић“ у Пожаревцу у 

Пожаревачку гимназију у Пожаревцу са 66% од пуног радног времена на неодређено време. 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Сања Манић, 

наставник француског језика, запослена са пуним радним временом на неодређено време у 

ОШ „Десанка Максимовић“ у Пожаревцу (са 66,67% од пуне норме) и ОШ „Свети Сава“ у 

Пожаревцу (са 33,33% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Свети Сава“ у ОШ „Десанка 

Максимовић“, ради остваривања пуног радног времена у једној установи. Чланом 152, став 2. 

Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да запослени који је у радном 

односу на неодређено време са пуним радним временом може бити преузет иако није стављен на 

листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз 

сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона.У 

складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, водећи рачуна 

о рационализацији у смислу укрупњавања норме, имајући у виду да је прибављена сагласност 

запослене и директора обе установе које учествују у поступку преузимања, Радна подгрупа 

Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и 

васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Сање Манић 

из ОШ „Свети Сава“у Пожаревцу у ОШ „Десанка Максимовић“ у Пожаревцу са 33,33% од 

пуног радног времена на неодређено време. 

 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Милена 

Радивојевић, наставник биологије, запослена са пуним радним временом на неодређено време 

у ОШ „Милутин Миланковић“ у Раброву (са 50% од пуне норме), ОШ „Херој Радмила 

Шишковић“ у Смедеревској Паланци (са 10% од пуне норме), ОШ „Херој Иван Мукер“ у 

Смедеревској Паланци (са 30% од пуне норме), ОШ „Академик Радомир Лукић“ у Милошевцу 

(са 10% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Милутин Миланковић“ у Раброву у ОШ 

„Надежда Петровић“ у Великој Плани, са 20% од пуне норме. Чланом 152, став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу 

на неодређено време са пуним радним временом може бити преузет иако није стављен на листу 

из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз 

сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона.У 

складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, водећи рачуна 

о смањењу путних трошкова, имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора 

обе установе које учествују у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац 

за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. 

години даје сагласност за преузимање запослене Милена Радивојевић из ОШ „Милутин 

Миланковић“ у Раброву у ОШ „Надежда Петровић“ у Великој Плани са 20% од пуног радног 

времена на неодређено време 

 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Бојана 

Здравковић, наставник биологије, запослена са пуним радним временом на неодређено време 

у ОШ „Надежда Петровић“ у Великој Плани (са 40% од пуне норме), ОШ „Вук Караџић“ у 

Крњеву (са 40% од пуне норме), ОШ „Радица Ранковић“ у Лозовику (са 10% од пуне норме) и  

ОШ „Бранко Радичевић“ у Лугавчини (са 10% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Радица 

Ранковић“ у Лозовику и ОШ „Бранко Радичевић“ у Лугавчини у ОШ „Надежда Петровић“ у 



Великој Плани. Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним 

временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој 

листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе 

и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. У складу са чланом 152, став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања, водећи рачуна о рационализацији у смислу 

укрупњавања норме и смањењу путних трошкова, имајући у виду да је прибављена сагласност 

запослене и директора свих установа које учествују у поступку преузимања, Радна подгрупа 

Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и 

васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Бојане 

Здравковић из ОШ „Радица Ранковић“ у Лозовику (са 10% од пуног радног времена) и ОШ 

„Бранко Радичевић“ у Лугавчини (са 10% од пуног радног времена) у ОШ „Надежда Петровић“ 

у Великој Плани, на неодређено време. 

 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Јелена 

Дојчиновић, запослена на радном месту секретара, са пуним радним временом на неодређено 

време у ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима (са 50% од пуне норме) и ОШ „Сава 

Ковачевић“ у Михајловцу (са 50% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Илија Милосављевић 

Коларац“  у Коларима и  ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу у ОШ „Димитрије Давидовић“ у 

Смедереву, ради остваривања пуног радног времена у једној установи. Чланом 152, став 2. 

Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да запослени који је у радном 

односу на неодређено време са пуним радним временом може бити преузет иако није стављен на 

листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз 

сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона.У 

складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, водећи рачуна 

о рационализацији у смислу укрупњавања норме, смањењу путних трошкова и имајући у виду да 

је прибављена сагласност запослене и директора свих установа које учествују у поступку 

преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за 

преузимање запослене Јелене Дојчиновић из ОШ „Илија Милосављевић Коларац“  у Коларима 

и  ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу у ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву на 

неодређено време. 

 

Дана 26. 02. 2021. године одржана је 7. (електронска) седница Радне подгрупе у вези са 

захтевима за укрупњавање норме. 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Саша Бојанић 

Стевановић из Смедерева, запослена са пуним радним временом на неодређено време на 

радном месту педагога у ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима, за преузимање из 

ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву са 50% од 

пуног радног времена. Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. У складу са чланом 152, став 2. 

Закона о основама система образовања и васпитања, водећи рачуна о смањењу путних трошкова 

и специфичним породичним околностима, имајући у виду да је прибављена сагласност 

запослене и директора обе установе које учествују у поступку преузимања, Радна подгрупа 

Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и 

васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Саше 

Бојанић Стевановић из ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима у ОШ „Димитрије 

Давидовић“ у Смедереву са 50% од пуног радног времена на неодређено време. 



Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Биљана Мрђа, 

наставник рачунарства и информатике, запослена са пуним радним временом на неодређено 

време у ОШ „Краљ Александар Први“ у Пожаревцу (са 30% од пуне норме), ОШ „Свети владика 

Николај“ у Брадарцу (са 20% од пуне норме) и Пољопривредној школи са домом ученика „Соња 

Маринковић“ у Пожаревцу (са 50% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Свети владика 

Николај“ и Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у ОШ „Краљ 

Александар Први“, ради остваривања пуног радног времена у једној установи. Чланом 152, став 

2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да запослени који је у 

радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити преузет иако није 

стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим 

образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из члана 153, 

став 7. овог закона. У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања, водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме, имајући у виду да је 

прибављена сагласност запослене и директора свих установа које учествују у поступку 

преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за 

преузимање запослене Биљане Мрђe из ОШ „Свети владика Николај“ у Брадарцу (са 20% од 

пуног радног времена) и Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у 

Пожаревцу (са 50% од пуног радног времена) у ОШ „Краљ Александар Први“ у Пожаревцу на 

неодређено време. 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Ивана Ђокић 

Виденовић захтевом за давање сагласности за преузимање из ОШ „Вељко Дугошевић“ у Турији 

на упражњено радно место у ОШ „Војислав Илић Млађи“ у Хуму (Школска управа Ниш), са 

пуним радним временом. Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. Стручним упутством за поступање 

приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. 

години. години, број 155-03-11/2020-01, од 17. 08. 2020. године, утврђено је да запослени који 

жели да буде преузет у другу установу, у складу са одредбама члана 6. ПКУ и члана 152, став 2. 

Закона о основама система образовања и васпитања, уз захтев за сагласност који подноси радној 

подгрупи доставља и прибављену сагласност  директора установе из које се преузима и 

директора установе која га преузима. С обзиром на то да Радној подгрупи Школске управе 

Пожаревац није достављена сагласност директора ОШ „Вељко Дугошевић“ у Турији и ОШ 

„Војислав Илић Млађи“ у Хуму,  Радна подгрупа није разматраала захтев за преузимање. 

Подносиоцу захтева доставити обавештење о томе. 

 

 

Осми састанак је одржан 07. 04. 2021. године у просторијама Школске управе у Пожаревцу, са 

почетком у 12 часова. 

Присутни: Велиша Јоксимовић, Милица Павловић, Дејан Симонић, Горан Сегер, Горан 

Несторовић, Јасминка Марић, Славица Живановић, , Маргита Петковић, Драган Костић, 

Ненад Милојевић (заменик представника Уније синдиката просветних радника), Јасмина 

Стојановић (заменик представника Синдиката образовања Србије). 

 

Дневни ред 

    

I  Извештај о досадашњем раду Радне подгрупе 

II  Информација о петој фази новог запошљавања 

III Разно 

 



I  Извештај о досадашњем раду Радне подгрупе 

 

У периоду од 1. септембра 2020. до априла 2021. године Радна подгрупа одржала је укупно 7 

седница, две физичке и 5 електронских. Радној подгрупи поднето је око 50 захтева, приговора, 

пријава и других поднесака, а од тога се 40 односило на давање сагласности за преузимање по 

члану 6. ПКУ (сагласност је дата за 38 захтева, у два случаја је изостала због неиспуњавања 

формалних услова).  

 

II  Информација о петој фази новог запошљавања 

 

 Присутни чланови РП су упознати са списком радних места која испуњавају услове 

за пету фазу новог запошљавања (радна места упражњена до 31. 12. 2018. године, са 50% и 

више ангажовања), добили су копију ове листе и позвани су да је провере и доставе примедбе. 

III Разно 

 

 1) Милица Павловић је обавестила чланове Радне подгрупе о тешкоћама са којима се 

суочава Школска управа Пожаревац приликом прикупљања, обраде и прослеђивања ПРМ 

образаца надлежном Министарству и Комисији Владе РС. Школе не достављају попуњене 

обрасце редовно и не поштују упутства за попуњавање, због чега Комисија Владе такве обрасце 

не узима у разматрање. 

 На основу исправно попуњених ПРМ образаца формира се листа радних места која 

имају приоритет (наставно особље са пуним радним временом), а након исцрпљивања ових 

радних места, на листу ће се стављати радна места за ненаставно особље са пуним радним 

временом, са чим су сагласни сви присутни. 

 

 

 2) Велиша Јоксимовић упознао је чланове Радне подгрупе са проблематиком тужби 

запослених у установама на одређено време против Министарства, а Дејан Симонић, саветник 

за финансијско-материјалне послове, са актуелним тужбама запослених против школа, на 

основу неисплаћене минималне зараде и рада у одељењима у којима се образују ученици по 

програму ИОП 1 и ИОП 2. 

 

 У дискусији су учествовали сви присутни чланови Радне подгрупе заменици чланова 

представника синдиката. Сви закључци су донети једногласно. 

 

 Састанак је завршен 07. 04. 2021. године у 14,15 часова.  

 

 

Дана 16. 04. 2021. године одржана је 9. (електронска) седница Радне подгрупе у вези са 

захтевом за укрупњавање норме. 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратио се Горан 

Маринковић, наставник физичког и здравственог васпитања, запослен са пуним радним 

временом на неодређено време у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву (са 90% од пуне норме) 

и ОШ „Ђура Јакшић“ у Малој Крсни  (са 10% од пуне норме), за преузимање из ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ у Смедереву у ОШ „Ђура Јакшић“ у Малој Крсни  са 10% од пуне норме, ради 

остваривања пуног радног времена у једној установи. Чланом 152, став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на 

неодређено време са пуним радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из 

става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз 

сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. 

У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, водећи 

рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањивању путних трошкова, имајући 

у виду да је прибављена сагласност запосленог и директора обе установе које учествују у 



поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања 

запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност 

за преузимање запосленог Горана Маринковића из ОШ „Ђура Јакшић“ у Малој Крсни  у  ОШ 

„Доситеј Обрадовић“ у Смедереву са 10% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

Девети састанак је одржан 11. 05. 2021. године у просторијама Школске управе у Пожаревцу, са 

почетком у 12 часова. 

Присутни: Велиша Јоксимовић, Милица Павловић, Дејан Симонић, Горан Сегер, Горан 

Несторовић, Славица Живановић, Маргита Петковић, Драган Костић. 

 

Дневни ред 

    

I  Информација о петој фази новог запошљавања 

II  Техничка грешка у Закључку Комисије Владе РС  

III Представка Милоша Милошевића 

 

 

I  Информација о петој фази новог запошљавања 

 

 Руководилац Школске управе обавестио је чланове РП да је Влада РС у начелу 

одобрила 5. фазу новог запошљавања и да је потребно извршити још једну проверу листе 

радних места пријављених за попуњавање у овој фази. Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја  упутило је школама допис да се проценат радног ангажовања на једном 

радном месту не дели на више извршилаца. Уколико Министарство добије од Владе сагласност 

за попуњавање радних места у 5. фази запошљавања, Радна подгрупа, која је по ЗОСОВ-у у 

обавези да провери услове за расписивање конкурса, треба да да сагласност благовремено, како 

би се конкурси у школама окончали  на време, пре формирања листе технолошких вишкова и 

непуних норми за наредну школску годину. 

 

II  Техничка грешка у Закључку Комисије Владе РС 

 

 Закључком Комисије Владе РС 51 Број 112-3853/2021, од 27. 04. 2021. године дата је 

сагласност ОШ „Десанка Максимовић“ у Пожаревцу да распише конкурс за попуњавање једног 

радног места са средњом стручном спремом на неодређено време, што није у складу са молбом 

школе исказаном у ПРМ обрасцу и Листом приоритета Радне подгрупе, с обзиром на то да је 

тражено попуњавање упражњеног  радног места са високом стручном спремом. Због тога, 

Радна подгрупа ускраћује давање сагласности за расписивање конкурса и упућује школу на 

поновно исказивање ове потребе у ПРМ обрасцу за наредни месец. 

 Још једном је наглашена важност уредног попуњавања ПРМ образаца на основу 

којих ће се допунити Листа приоритета, с  обзиром на то да је последњим Закључком Комисије 

одобрен пријем у радни однос на неодређено време на 7 радних места у основним школама на 

подручју ШУ Пожаревац. 

 

III Представка Милоша Милошевића 

 

 Наставник физичког васпитања Милош Милошевић, запослен на неодређено време  

у ОШ „Милисав Николић“ у Божевцу са непуним радним временом, упутио је Радној подгрупи 

приговор на поступање директора ОШ „Краљ Александар Први“ у Пожаревцу и ОШ „Свети 

Сава“ у Пожаревцу. Наставник је директорима ових школа упутио захтев за допуну норме, али 

није добио одговор у прописаном року. Школска управа Пожаревац прибавила је од оба 

директора изјашњење у вези са наводима у представци. 

  Директор ОШ „Свети Сава“ у Пожаревцу поступио је у складу са прописима и на 

упражњено радно место наставника физичког васпитања примио лице са листе технолошких 

вишкова, које има предност у односу на запослене са непуном нормом. Директор ОШ „Краљ 



Александар Први“ је због болести (у два наврата) са закашњењем доставио изјашњење у коме је 

навео разлоге због којих подносиоцу захтева није допунио норму. 

 Чланови Радне подгрупе закључили су да је потребно у што краћем року, уз помоћ 

представника Синдиката образовања Србије, Маргите Петковић,  организовати састанак коме 

ће присуствовати Милош Милошевић (подносилац приговора), Горан Сегер, (директор ОШ 

„Краљ Александар Први“ у Пожаревцу) и Велиша Јоксимовић (руководилац ШУ Пожаревац), 

ради решавања спорне ситуације. 

  

 У дискусији су учествовали сви присутни чланови Радне подгрупе заменици чланова 

представника синдиката. Сви закључци су донети једногласно. 

 

 Састанак је завршен 11. 05. 2021. године у 13,20 часова.  

 

 

 

Дана 18. 05. 2021. године одржана је 11. (електронска) седница Радне подгрупе у вези са 

захтевима  за укрупњавање норме. 

 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Гордана Мирчић, 

наставник географије, захтевом за давање сагласности за преузимање из ОШ „Други шумадијски 

одред“ у Марковцу у  ОШ „Свети Сава“ у Великој Плани са 15% од пуног радног времена. 

Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из 

члана 153, став 7. овог закона. У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања, а водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и 

смањењу трошкова путовања и имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и 

директора обе установе које учествују у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе 

Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 

2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене Гордане Мирчић из ОШ „Други 

шумадијски одред“ у Марковцу у  ОШ „Свети Сава“ у Великој Плани са 15% од пуног радног 

времена на неодређено време. 

        

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Љубинка 

Јаковљевић, наставник географије, запослена са пуним радним временом на неодређено време у 

ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу (са 30% од пуне норме), ОШ „Ђура Јакшић“ у 

Топоници (са 20% од пуне норме) и Пожаревачкој гимназији у Пожаревцу (са 50% од пуне 

норме), захтевом за давање сагласности за преузимање из ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у 

Александровцу и ОШ „Ђура Јакшић“ у Топоници у Пожаревачку гимназију у Пожаревцу, ради 

остваривања пуног радног времена у једној установи. 

Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из 

члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања, а водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањењу 

трошкова путовања и имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора свих 

установа које учествују у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за 

праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. 

години даје сагласност за преузимање запослене Љубинке Јаковљевић из ОШ „Херој Роса 



Трифуновић“ у Александровцу (са 30% од пуне норме) и ОШ „Ђура Јакшић“ у Топоници (са 

20% од пуне норме) у Пожаревачку гимназију у Пожаревцу на неодређено време. 

        

 

Дана 14. 06. 2021. године одржана је 12. (електронска) седница Радне подгрупе у вези са 

захтевом  за укрупњавање норме. 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Сања Живковић, 

наставник хемије, запослена са пуним радним временом на неодређено време у ОШ „Јован 

Цвијић“ у Костолцу (са 50% од пуне норме) и Пољопривредној школи са домом ученика „Соња 

Маринковић“ у Пожаревцу (са 50% од пуне норме), захтевом за давање сагласности за 

преузимање из ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу у Пољопривредну школу са домом ученика 

„Соња Маринковић“ у Пожаревцу, ради остваривања пуног радног времена у једној установи. 

Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из 

члана 153, став 7. овог закона. 

 У складу са чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања, а водећи рачуна о рационализацији у смислу укрупњавања норме и смањењу 

трошкова путовања и имајући у виду да је прибављена сагласност запослене и директора обе 

установе које учествују у поступку преузимања, Радна подгрупа Школске управе Пожаревац за 

праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. 

години даје сагласност за преузимање запослене Сање Живковић из ОШ „Јован Цвијић“ у 

Костолцу у Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу са 50% 

од пуног радног времена на неодређено време. 

        

 

Дана 14. 07. 2021. године одржана је 13. (електронска) седница Радне подгрупе у вези са 

захтевима  за укрупњавање норме. 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Ивана Буљевић, 

наставник биологије, запослена са пуним радним временом на неодређено време у ОШ „Свети 

владика Николај“ у Брадарцу (са 60% од пуне норме) и ОШ „Краљ Александар Први“ у 

Пожаревцу (са 40% од пуне норме), захтевом за давање сагласности за преузимање из ОШ 

„Свети владика Николај“ у Брадарцу у ОШ „Краљ Александар Први“ у Пожаревцу са 30% од 

пуног радног времена. Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним 

временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој 

листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе 

и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. У складу са чланом 152, став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања, а водећи рачуна о рационализацији у смислу 

укрупњавања норме и смањењу трошкова путовања и имајући у виду да је прибављена 

сагласност запослене и директора обе установе које учествују у поступку преузимања, Радна 

подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене 

Иване Буљевић из ОШ „Свети владика Николај“ у Брадарцу у ОШ „Краљ Александар Први“  у 

Пожаревцу са 30% од пуног радног времена на неодређено време. 

Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Наташа 

Авдаловић, наставник биологије, запослена са пуним радним временом на неодређено време у 

ОШ „Десанка Максимовић“ у Пожаревцу (са 20% од пуне норме) и ОШ „Краљ Александар 

Први“ у Пожаревцу (са 80% од пуне норме), захтевом за давање сагласности за преузимање из 

ОШ „Десанка Максимовић“ у ОШ „Краљ Александар Први“ ради остваривања пуног радног 



времена у једној установи. Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним 

радним временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико 

на тој листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора 

установе и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. У складу са чланом 152, став 2. 

Закона о основама система образовања и васпитања, а водећи рачуна о рационализацији у 

смислу укрупњавања норме и смањењу трошкова путовања и имајући у виду да је прибављена 

сагласност запослене и директора обе установе које учествују у поступку преузимања, Радна 

подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене 

Наташе Авдаловић из ОШ „Десанка Максимовић“ у Пожаревцу у ОШ „Краљ Александар Први“ 

у Пожаревцу  са 20% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

       Радној подгрупи Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у 

установама образовања и васпитања у школској 2020/2021. години обратила се Милана Томић 

Кањевац, наставник хемије, запослена са пуним радним временом на неодређено време у 

Паланачкој гимназији у Смедеревској Паланци (са 30% од пуне норме) и Првој крагујевачкој 

гимназији у Крагујевцу (са 70% од пуне норме), захтевом за давање сагласности за преузимање 

из Паланачке гимназије у Прву крагујевачку гимназију, ради остваривања пуног радног времена 

у једној установи. Чланом 152, став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

предвиђено је да запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним 

временом може бити преузет иако није стављен на листу из става  1. овог члана, уколико на тој 

листи нема лица са одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе 

и радне подгрупе из члана 153, став 7. овог закона. У складу са чланом 152, став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања, а водећи рачуна о рационализацији у смислу 

укрупњавања норме и смањењу трошкова путовања и имајући у виду да је прибављена 

сагласност запослене и директора обе установе које учествују у поступку преузимања, Радна 

подгрупа Школске управе Пожаревац за праћење ангажовања запослених у установама 

образовања и васпитања у школској 2020/2021. години даје сагласност за преузимање запослене 

Милане Томић Кањевац из Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци у Прву крагујевачку 

гимназију у Крагујевцу са 30% од пуног радног времена на неодређено време. 

 

 

 

РАДНА ПОДГРУПА 

 

 

 

 


