
Питање: 

Да ли је основна школа, која има сагласност за остваривање програма продуженог 
боравка, у обавези да тражи сагласност Министарства просвете за отварање нове 
групе продуженог боравка у школској 2016/2017. години? 

Од кога се тражи сагласност за отварање нове групе продуженог боравка за ученике 
трећег и четвртог разреда? 

Одговор: 

Одредбама Правилника о ближим условима организовања целодневне наставе и 
продуженог боравка („Службени гласник РС“, број 77/2014), члан 6. уређено је да ради 
добијања сагласности за отварање одељења целодневне наставе и групе продуженог 
боравка, школа подноси захтев министарству надлежном за послове образовања  преко 
надлежне школске управе, уз који прилаже: иницијативу савета родитеља, сагласност 
наставничког већа, одлуку школског одбора и елаборат о образовно-васпитном раду 
целодневне наставе, односно продуженог боравка.  

Према Стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја (даље: 
Министарство) о формирању одељења  и начину финансирања у основним и средњим 
школама за школску 2016/2017. годину, број: 601-00-3/2016-01-60 од 14.7.2016. године, 
отварање нове групе продуженог боравка за ученике првог и другог разреда основне 
школе у школској 2016/2017. години, може се вршити само уз сагласност Министарства. 
Крајњи рок за подношење захтева је био 15. август 2016. године.  

Сходно наведеном, ради добијања сагласности за отварање нове групе продуженог 
боравка за наредну школску годину, основна школа подноси захтев Министарству, преко 
надлежне школске управе, до 15. августа текуће школске године.  

Одлуком Скупштине града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 8/2012, 51/2012 и 
45/2013) утврђено је финансирање, из буџета града Београда, наставника разредне 
наставе ангажованих за обављање послова у продуженом боравку и целодневној настави 
за ученике трећег и четвртог разреда основних школа, чији је оснивач Република Србија 
или град Београд, а које имају седиште на територији града Београда и које испуњавају 
прописане услове, осим основних музичких, основних балетских, основних школа за 
образовање одраслих. 

Основна школа је у обавези да, Секретаријату за образовање и дечју заштиту града 
Београда, поднесе захтев ради добијања сагласности за финансирање наставника 
разредне наставе који ће остваривати школског програма у одељењима целодневне 
наставе и групи продуженог боравка, за ученике трећег и четвртог разреда.  

Наведена сагласност се добија након сачињеног извештаја просветне инспекције, којим је 
утврђено да су испуњени прописани услови у погледу простора, опреме, наставних 
средстава, запослених, за отварање одељења целодневне наставе, односно формирања 
групе продуженог боравка за ученике трећег и четвртог разреда. 

Имајући у виду напред наведено, у конкретној ситуацији, основна школа је у обавези да 
тражи сагласност Министарства, преко надлежне школске управе, за отварање нове 
групе продуженог боравка у школској 2016/2017. години за ученике првог и другог 
разреда. 

За отварање нове групе продуженог боравка за ученике трећег и четвртог разреда, 
основна школа која има седиште на територији града Београда, а није основна музичка, 
основнах балетска, основна школа за образовање одраслих, у обавези је да тражи 
сагласност од Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда. 

 

У Београду, 20.11.2016. год.   аутор: Биљана Антић, дипл. правник 

 

 

 



Питање: 

Да ли се у случају престанка са радом средње школе чији је оснивач правно или 
физичко лице, може применити преузимање запослених, односно на који начин се 
решава питање затечених запослених, односно ученика у тој школи? 

Одговор: 

Установу образовања и васпитања може да оснује Република, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе, национални савет националне мањине, као и друго правно 
или физичко лице.  

Према одредбама члана 30. ст. 2. и 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015-аутентично 
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС, даље: Закон) друго правно или физичко лице 
може да оснује установу: ако постоји потреба за васпитањем и образовањем деце, 
образовањем и васпитањем ученика или образовањем одраслих на одређеном подручју; 
ако има програм образовања и васпитања и ако има гаранцију пословне банке да су 
обезбеђена средства у висини потребних средстава за годину дана рада предшколске 
установе, циклус основног образовања или за трајање програма средњег образовања.  

Установа коју је основало друго правно или физичко лице ("Приватна установа") може да 
почне са радом и да обавља делатност образовања и васпитања, ако испуњава наведене 
услове за оснивање и има: прописани простор, опрему и наставна средства; наставнике, 
васпитаче и стручне сараднике у радном односу на неодређено време; обезбеђене 
хигијенско-техничке услове, у складу са законом и прописима којима се уређује ова 
област.  

На установе чији је оснивач друго правно или физичко лице (''Приватне установе'') не 
примењују се одредбе члана 157. Закона, којим је прописано, да се у буџету Републике 
Србије обезбеђују средства за плате, накнаде и додатке запослених у основним и 
средњим школама, социјалне доприносе и отпремнине које оснива Република Србија, 
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, национални савет националне 
мањине.  

Чланом 131. Закона прописано је да запослени који је у установи у радном односу на 
неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним 
радним временом на основу члана 137. ст. 2. и 3. Закона, остварује право на преузимање 
стављањем на листу запослених са које се врши преузимање.  

Право из члана 131. Закона, односи се само на запослене на које се примењује члан 157. 
Закона, односно на запослене у школама чији је оснивач Република Србија, аутономна 
покрајина јединица локалне самоуправе, национални савет националне мањине. На ово 
упућује и Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и 
домовима ученика (''Сл. гласник РС'', бр. 21/2015) који се односи само на запослене 
којима се средства за плате обезбеђују у буџету Републике Србије.  

На радно-правни статус запослених наставнка и стручних сарадника, који ће, због 
наведене ситуације, остати нераспоређени или ће имати статус запосленог са 
непуним радним временом, примењиваће се одредбе Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014.). 

Законом о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013), одредбама 
члана 41. ст. 1. и 2. прописано је да се својство редовног, односно ванредног ученика 
стиче уписом у школу сваке школске године под условима утврђеним Законом и Законом 
о средњем образовању и васпитању и да наведени ученици имају право да се упишу у 
одговарајући разред најкасније до 31. августа текуће школске године.  

Сходно наведеном, у ситуацији када средња школа, чији је оснивач друго правно 
или физичко лице ("Приватна школа") не уписује ученике наредне школске године, 
ученици имају право да се упишу у другу средњу школу, у одговарајући разред, 
најкасније до 31. августа текуће школске године. 

 

У Београду, 20.11.2016. год.   аутор: Биљана Антић, дипл. правник 


