ОШ „Вук Караџић“
Број: 1044
Датум: 25.6.2021.
В р а њ е
На основу члана 126. став 4 тачка 18) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гл.РС“ бр. 88/2017, 27/2018 др.-закон 10/2019, и 6/2020) и Стручног
упуства
Министарства просвете, науке и технолошког развоја о формирању одељења и начину
финансирања у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину број 610-0000025/2021-15, од 23.6.2021. године, директор доноси
О д л у к у:
1.
Покреће се поступак рангирања запослених за чијим је радом у потпуности или
делимично престала потреба.
2.
Поступак бодовања урадиће комисија за утврђивање запослених за чијим је радом у
потпуности или делимично престала потреба именована на седници Школског одбора
22.6.2021. године.
3.
Рангираће се запослени у предметној настави где је дошло до смањења часова, а има
два или више извршилаца који по Правилнику испуњавају услове за рад на том радном месту и
запослени у ђачкој кухињи.
4.
Комисија након спроведеног поступка сачињава ранг листу и предлаже запосленог за
чијим је радом делимично или потпуно престала потреба.
Образложење
На основу Стручног упуства Министарства просвете, науке и технолошког развоја о
формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску
2020/2021.годину, смањује се број одељења и наставних часова што ће условити промену
статуса у погледу радног времена и броја извршилаца.
За извођење предметне наставе смањиће се број часова и проценат радног времена из следећих
предмета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Српски језик и књижевност
Математика
Биологија
Греографија
Историја
Хемија
Енглески језик
Француски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање

4 часа (22,22%)
4 часа (22,22%)
2 часа (10%)
1 час (5%)
1 час (5%)
2 часа (10%)
2 часа (11,11%)
2 часа (11,11%)
2 часа; (10%)
1 час
(5%)
3 часа (15%)

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.

1.
2.
3.
4.

Заменици Комисије:
Александра Пешић, наставник хемије,
Соња Стојановић, наставник разредне наставе;
Весна Златковић, наставник разредне наставе;
Јелена Здравковић, наставник ликовне културе.

За наставне предмете где има један извршилац Комисија ће констатовати проценат радног
времена за којим је престала потреба у школској 2021./2022. години.
За наставне предмете где има два или 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 је радом делимично или потпуно престала потреба.
Запослени који треба да се бодују:
Српски језик и књижевност:
1. Дејан Станисављевић,
2. Катарина Митић,
3. Лидија Ристић,
4. Владан Картаљевић,
5. Милица Митић.

Математика:
1. Драган Петровић;
2. Горан Стаменковић;
3. Марија Љубић;
4. Елеонора Јовић;
5. Љиљана Јоргаћевић.

Биологија:
1. Ивана Столић;
2. Марина Ристић Трајковић;
3. Верица Павловић;
4. Маја Велинов.

Историја:
1. Мирослав Трајковић;
2. Радован Станојевић.

Географија:
1. Олга Стошић;
2. Марјан Стаменковић;
3. Слађана Ристић;
4. Стојан Тасић,
5. Тања Миленковић.

Хемија:
1. Александра Пешић;
2. Зорица Коловић.

Енглески језик:
1. Ивана Дединац;
2. Снежана Михајловић;
3. Ирена Петковић;
4. Биљана Павловић;
5. Негица Костић.

Француски језик:
1. Сузана Здравковић;
2. Весна Павловић.

Ликовна култура:
1. Слађан Трајковић;
2. Јелена Здравковић.

Музичка култура:
1. Саша Ивковић;
2. Горан Чворовић.

Физичко и здравствено васпитање:
1.
2.
3.
4.
5.

Бранимир Стошић;
Драгана Трајковић;
Силвана Стајић;
Ненад Петровић;
Љиљана Недељковић.

Ђачка кухиња:
1.Вукица Вучковић;
2.Снежана Здравковић;
3.Сунчица Павловић.

За критеријум за који запослени не достави потребну документацију у остављеном року за
утврђивање листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба,
бодује се са нула бодова.
Запослени који раде у више установа потребно је да доставе потврде о норми ангажовања у
тим установама.
Одлуку доставити : - Комисији ;
- Архиви;
- Огласној табли.
У Врању, 25.6.2021. године

Директорка школе
Марина Стојановић
__________________

