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Четири године чекала на листи вишкова у Школској управи!!  
Ко изиграва закон, а ко говори неистине? Позовите професорку физике 

Слађану Харчиновић (Телефон: 062.26.22.18), да Вам на сопственом примеру 
објасни!! 

2014-04-16 

После нашег саопштења у коме износимо о неправилностима о раду Школске управе 
Београд, огласили су се директор Прве београдске гимназије Александар Андрејић и 
начелница школске управе Београд Гордана Цветковић, тврдећи да су наводи ФБГ-а 
неистинити.  

Овде прочитајте: 

http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B 8/%D0%B1%D0%B
5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.491.html:487597-Beo gradske-skole-
ne-zele-da-dele-nastavnike  

 

Као само један од доказа да управо они говоре неистине, упознајемо Вас са  

случајем Слађане Харчиновић, професорке физике у 
Обреновачкој гимназији, (Телефон: 062.26.22.18) 
која пуне четири године није могла да добије посао у Четрнаестој, Првој  и 
Шестој београдској гимназији, иако је била на листи технолошких вишкова. Имала 
је два недостатка: Први је да је упорно ишла свуда – у Школску управу и код свих 
директора поменутих школа, инсистирајући да буде примљена на 20% јер је у тим 
школама било потребе за физиком, а њен други недостатак је био тај да је 
чланица Форума београдских гимназија (то су јој отворено рекли директори Шесте 
и Четрнаесте а директор Прве није хтео ни да је прими на разговор). 

Начелница школске управе Гордана Цветковић за „Новости“ тврди да је „јако 
тешко уклопити наставнике са 20% часова“.  

Њој је све тешко што је у обиму њеног посла. Такође јој је било тешко и да у више 
наврата прими на разговор професорку Харчиновић, као и да одлучи о њеној 
писменој молби да јој се омогући законско право на прерасподелу у другу школу на 
20%, где има места! 

Миодраг Сокић, председник ФБГ 
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Како се „ спречава“ запошљавање у просвети 

 

Примљена професорка физике иако има 15 вишкова у Београду 

Не вреде апели и представке г. Тмушићу и г-ђи Цветковић! Они се смеју синдикатима и раде шта хоће! 

 

Прошле недеље београдским школама је стигла одлука Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање у београдским школама. Између осталих, одобрена су радна места и професора 
историје, социологије, немачког, руског, српског, хемије, енглеског, иако на листи у Школској управи 
Београд има вишкова тих профила. 

Примера ради, Првој београдској гимназији одобрено је радно место професора физике. ФБГ је на 
време Школској управи Београд послао представку у којој је захтевао да се забрани овај конкурс, јер је 
на листи вишкова у том моменту било преко 15 професора физике. Уместо да уважи овај захтев 
синдиката - да Првој забрани расписивање конкурса и да запосли колегу са листе, Школска управа је 
Комисији послала сагласност за овај конкурс. 

Немамо никаквог разлога да верујемо да се и у осталим случајевима није могао наћи професор 
социологије, српског, хемије.. на листи вишкова.  

Ово није први пут да Школске управе, које имају контролу над листама, одбијају захтеве синдиката и 
намештају запослења преко разних веза, од Министарства просвете до директора школа. Напротив, то 
је начин да се у образовање, као буре без дна, запошљава преко везе. 

Образовање: буре без дна 

Строго чувани податак је и да је Школска управа Београд током 2013. године дозволила премештање 
15-так запослених из унутрашњости у београдске школе, иако је то законом забрањено. 

Не вреде апели и представке Велимиру Тмушићу (начелнику републичке просветне инспекције) и 
Гордани Цветковић (начелници ШО Београд), којима су се синдикати просвете у више наврата 
обраћали са захтевима да се оваква пракса спречи. Они се смеју синдикатима и раде шта хоће!) 

Миодраг Сокић, председник ФБГ 

 


