ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
БРОЈ: 1072
ДАТУМ: 29.6.2021.
ВРАЊЕ
ОБАВЕШТ ЕЊЕ
ПРЕДМЕТ: Обавештење за запослене
Обавештавамо Вас, да ће смањењe броја одељења и група за изборне програме и предмете
у школској 2021/2022. години, условити промену статуса у погледу проценaта радног
времена извршилаца за извођење наставе из поједних предмета и промену броја извршилаца у
предметној настави и ђачкој кухињи.
Поступак рангирања урадиће комисија за утврђивање запослених за чијим је радом
престала потреба, са пуним или непуним радним временом, формирана на седници Школског
одбора на предлог синдиката школе у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Горан Најдовски, наставник информатике и рачунарства;
Предраг Јовановић, наставник разредне наставе;
Марина Трајковић, наставник разредне наставе;
Данијела Петровић, наставник разредне наставе;
Татјана Стојановић, наставник разредне наставе;
Анђелка Стојановић, наставник разредне наставе;
Александра Илић, психолог школе.

Заменици Комисије:
1.
Александра Пешић, наставник хемије,
2.
Соња Стојановић, наставник разредне наставе;
3.
Весна Златковић, наставник разредне наставе;
4.
Јелена Здравковић, наставник ликовне културе.
За наставне предмете где постоје два и више извршилаца који испуњавају услове по
Правилнику о степену и врсти стручне спреме, комисија ће урадити бодовање и сачинити ранг
листу са предлогом запосленог за чијим радом је у потпуности или делимично престала
потреба.
Запослени који раде у више установа потребно је да доставе потврде о норми ангажовања
у тим установама.

ПОТРЕБНA ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ СЕ БОДУЈУ
Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или
непуним радним временом, вреднују се у бодовима на основу критеријума прописаних чланом
34. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима
ученика ("Сл. гласник РС", бр. 12/2009 и 67/2011, 1/2012, 21/2015 и 92/2020) и то :
1. Рад остварен у радном односу:
Оверена потврда о оствареном радном односу (податак из радне књижице издаје секретар
школе са датумом 30.6.2021. године), запослени може уз потврду школе да достави и извештај
ПИО фонда о годинама радног стажа.
2. Образовање:
Копија дипломе (персонални досије).
3. Такмичења:
Веродостојан доказ о резултатима постигнутим на такмичењима у организацији Министарства
просвете предвиђени календаром такмичења (један од следећих доказа):
-извештај школе организатора,
-оверена потврда школе организатора,
-извод из евиденције школе и сл.
4. Педагошки допринос у раду:
Веродостојан доказ о раду на изради уџбеника који су одобрени решењем министра у складу
са прописима из области образовања и васпитања.
Доказ - стручни чланак који је објављен у штампаној или електронској форми у стручној
публикацији, у складу са Упутством о каталогизацији публикација .
5. Имовно стање:
Потврда о примањима запосленог за три месеца која претходе месецу у којем се врши
бодовање ( обрачунска служба школе). О приходима осталих чланова домаћинства ПОТВРДЕ
од надлежних органа (односи се на остале приходе у смислу примања брачног или ванбрачног
друга , алиментације, породичне пензије , приватне делатности, катастарског прихода и др.)
такође за три месеца која претходе месецу у којем се врши бодовање, а за незапослене чланове
домаћинства достављају се потврде са евиденције Националне службе за запошљавање .
- под породичним домаћинством сматрају се: брачни друг, деца и родитељи које запослени
издржава,
Доказ о породичном домаћинству односно броју чланова домаћинства (извод из матичне
књиге рођених за децу, венчаних за брачног друга и доказ да родитељи које запослени
издржава немају приходе.
Потврду о приходима по основу приватне делатности и катастарског прихода можете
прибавити у служби пореске управе (улица Оца Јустина Поповића бр.3).

Напомена: Да би се запослени бодовао по критеријуму имовно стање у обавези је да поднесе
све тражене доказе који су наведени, у супротном по овом критеријуму бодоваће се са 0
бодова.
6. Здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно
надлежног фонда пензијског и инвалидског осигурања:
Доказ о здравственом стању (инвалидност-инвалидска комисија, тешка болест- конзилијум
лекара надлежне здравствне установе, професионално обољење надлежни лекар здравственог
центра), не старије од 6 месеци.
7. Број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година
старости:
Извод из матичне књиге рођених све рођене деце,
Оверена потврда о редовном школовању (државне и приватне школе и факултети се једнако
третирају) издаје одговарајућа образовна установа.
Сву потребну документацију доставити у затвореној коверти до 07.07.2021.године до 10,00
часова, у секретаријат Школе са именом и презименом са назнаком „За комисију за
утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба са пуним или непуним радним
временом за школску 2021/2022. годину “.
Потребну документацију можете доставити саваког радног дана код секретара школе од
30.6.2021 до 07.07.2021. у периоду од 9,00 до 14,00 часова а 07.7. 2021. године до 10:00
часова.
Комисија ће извршити бодовање 07.7.2021. године од 11:00 часова када ће бити истакнута
и прелиминарна листа.
Рок за жалбу на резултате прелиминарне листе почиње да тече од 07.07.2021. године до
13.07.2021. године до 10:00 часова.
За критеријум за који запослени не достави потребну документацију у остављеном року
за утврђивање листе запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала
потреба, бодује се са нула бодова.
У Врању, 29.6.2021. године,
Објављено на огласној табли школе дана 29. 6. 2021.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Горан Најдовски
___________________________

