
 

 

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

 

Данашња конференција је сазвана због нереаговања просветних институција на кршење Закона о основама 
система образовања и васпитања и Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама 
и домовима ученика у вези са преузимањем запослених са листе запослених за чијим радом је у потпуности или 
делимично престала потреба од стране директора,  као и због непоступања директора по одлуци/препоруци 
Радне подгрупе за праћење радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања за Школску 
управу Нови Сад. 

Јелена Петровић, професорка енглеског језика запослена у Карловачкој гимназији, постала је технолошки вишак у 
јулу ове године и пријавила се за преузимање у Гимназији ,,Исидора Секулић'' у Новом Саду, 25.08.2021. у складу 
са Стручним упутством Министарства просвете о ангажовању просветних радника. Након што је директорка 
Гимназије ,, Исидора Секулић'' одбила да је преузме, колегиница Петровић се обратила Радној подгрупи Школске 
управе Нови Сад за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања и директоре. Радна 
подгрупа је 07.09.2021. донела одлуку којом се Јелена Петровић упућује на преузимање у Гимназију ,,Исидора 
Секулић', међутим,  до данас директорка гимназије, Ружица Вукобратовић, није поступила у складу са одлуком 
Радне подгрупе. За ову врсту кршења закона, члан 128, став 7, тачка 14 Закона о основама система образовања и 
васпитања прописује меру разрешење директора. 

Када ни након разговора са колегиницом Петровић који је обавила 10.09.2021, директорка Гимназије ,, Исидора 
Секулић'' није поступила у складу са одлуком Радне подгрупе, колегиница Петровић је упутила ургенцију Радној 
подгрупи 14.09.2021, која је заведена на писарници ШУ Нови Сад. Радна подгрупа, на челу са начелником 
Миланом Грујином, до данас није реаговала на ургенцију. 

Колегиница Петровић је затим, 15.9.2021. упутила ургенцију начелнику Просветне инспекције, Драгану Граховцу и 
обавештење о кршењу Закона и непоступању по одлуци Радне подгрупе министру просвете, науке и технолошког 
развоја, Бранку Ружићу, међутим, до данас нико од њих није реаговао. 

Последица нереаговања надлежних институција је кршење права на рад и материјална штета у износу од 40.000 
динара месечно и то на неодређени период. 

Очекујемо хитну реакцију просветне инспекције. 
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