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Број; 79

Београд, 02.07.2016.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председнику Владе Александру Вучићу

Немањина 11, 11 000 Београд

Поштовани председниче Владе,

На састанку са председницима репрезентативних синдикаката обавестили смо Вас о лошем раду 
просветене инспекције Министраства просвете, науке и технолошког развоја. Ако се и деси да којим 
случајем неки од просветних инспектора раде по закону даља процедура се не спроводи  од стране 
помоћника министра за предшколско и основно образовања , помоћника министра за средње образовање и 
васпитање и образовање одраслих, помоћника министра за инспекцијске послове и начелника школских 
управа.

Просветни инспектор Биљана Антић  је својим инспекцијским надзором бр 12. Број VII-06 Broj 614-
1690/2015 od 13. 01. 2016. у основној школи „Ђорђе Крстић“ из Београда ул. Живка Настића Бабе утврдила 
следeће:

 „У Школи се незаконито располаже школском простором, давањем у закуп простора Школе: фискултурне 

сале, хола Школе, свечане сале и „преграђеног дела ходника на галерији школе“, на начин супротан 
одредбама упутства Министраства просвете, науке и технолошког развоја, број 401-00-304/2012-02 од 03.12. 
2012. године (даље: Упутство);

 На адреси Школе регистровано је „Струковно удружење просветних радника Србије – Заједница која учи 

СаЗнање“, супротно одредбама Упутства;
 Незаконито располагање школским простором је тежа повреда радне обавезе прописана чланом 141. Став 1. 

Тачка 16) Закона о основама система образовања и васпитања, због које , на основу члана 59. Став 16. истог 
Закона, Школски одбор одлучује о одговорности директора.“

Школски одбор није спровео мере које је инспектор наложио, а ни  Министрство просвете по 
службеној дужности и на основу нашег дописа број 08 од 02. 02. 2016. године (за разрешење  школског 
одбора  и директора  Основне школе „Ђорђе Крстић“ из Београда, улица Живка Настића Бабе бр. 12) 
није  урадило  ништа, већ је за директора  школе по новом конкурсу школе поставило помоћника 
директора Јелену Воларов, која је заступник и налогодавац „Струковног удружења просветних радника  
Србије-Заједница која учи СаЗнање“, које је нелегално три године радило у Основној школи „Ђорђе 
Крстић“ (што је утврђено инспекцијским надзором).

Није ни чудо што је Јелена Воларов постављена за директора Основне школе “ Ђорђе Крстић“, иако 
је наведено удружење радило незаконито у тој  школи а Јелена Воларов је заступник и налогодавац тог 
удружења, Још више од тога, један од оснивача тог удружења је  и помоћница министра просвете за 
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средње образовање и васпитање и образовање одраслих Снежана Марковић. За помоћника директора 
је постављена досадашња директорка Аленка Пантић, иако је просветни инспектор утврдио њен 
незаконит рад и наложио Школском одбору школе меру разрешења.

 Основна школа “Ђорђе Крстић“ издавањем под закуп : фискултурне сале, базена, хола школе, 
свечане сале и преграђеног дела ходника на галерији школе добија месечно  преко милион динара 
прихода док кров школе прокишњава, тако да се школа урушава. Уколико се настави урушавање убрзо 
ће бити онемогућен васпитно образовни рад школе. Овај синдикат поставља питање : “Где се троши 
новац од закупа?“

 Синдикат се  у вези са незаконити финансијским пословањем у основној школи „Ђорђе Крстић“ 
обратио  и  Одељењу за буџетску инспекцију Министарства финансија РС  дописом број 39 од 30. 03. 
2016. Године, али до данас финансијски преглед није извршен.

Господине председниче Владе РС , својим нерадом помоћник министра за предшколско и основно   
образовање, помоћник министра за средње образовање и васпитање и  образовање одраслих , 
помоћници  министра за инспекцијске послове  и начелници  школских управа, оштетили су буџет 
републике Србије за око 60 милиона динара у периоду од 01. 09. 2015. до данас, тако што су 
технолошки вишкови у једном периоду примали плату у пуном износу, а на њиховим радним местима 
радили су запослени на одређено време,  јер директори школа нису поштовали закон и Посебан 
колективни уговор и нису их преузимали са листа технолошких вишкова, а надлежни и одговорни за то 
нису реаговали на време. 

Што се тиче договора са вама, а у вези са незаконитим радом директора Прве београдске гимназије, 
ништа није урађено иако су ученици оштећени за преко 2000 сати смањењног рада библиотеке, већ су 
ти професори пребачени да раде на месту  шефова смена, што је посао директора. Од тог мог дописа у 
договору са Вама, ништа урађено није, већ је инспекција наложила меру враћања запослених у 
библиотеку а директор није сносио никаве консеквенце.

Господине председниче, ми из синдиката образовања  надамо се да ће у Министарство просвете 
доћи људи који ће првенствено поштовати законе и залагати се за њихову  пуну примену, као и за 
унапређење образовно васпитног рада. 

Прилози:

1. Допис Сектора за инспекцијски надзор  Број:614-1690/2015 од 13.01.2016.
2. Допис Сектора за инспекцијски надзор  Број:614-1690/2015 од 02.03.2016.

С поштовањем,

За СРПС: 

Слободан Брајковић, председник


