
1  

 

  
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

 

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 
 

ул. Јанка Веселиновића 2, локал 6,  16000 Лесковац; тел/факс: 016 212 858;  

e-mail: sindikat@le.org.rs; ж.р. 355-3200167215-54; www.sind-obr.le.org.rs 

Број 152 

Лесковац, 4.1.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

ШКОЛСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ 

 

НАЧЕЛНИКУ ТОМИСЛАВУ СИМОНОВИЋУ 

 

ПРЕДМЕТ:  Захтев за враћање проф. српског језика Виолете Алексић на  

листу радника за чијим је радом престала потреба у 2012/13.  

школској години. 
 

Поштовани, 

 

Обраћам Вам се, како би у духу досадашње сарадње и у приликама евидентнтног 

пораста ангажовања на решавању проблема просветних радника у округу, после четири месеца 

„лутања“ ставили тачку на случај Виолете Алексић, проф. српског језика. 

 Случај ове колегинице свакако представља одраз некорелације директора школа са 

школском управом,  демонстрацију издавања решења,  уговора, анекса и отказа уговора 

о раду на најблаже речено несмотрен начин, што је на крају резултирало чињеницом да 

дезавуисање, обмане и довођење у заблуду и даље имају места у нашем образовном систему. 

Колегиница Виолета се обратила синдикату писаним захтевом за заштиту права радника 12. 

новембра 2012. године, где је детаљно описала све догађаје који су је довели у садашњи 

положај. 

 Синдикату је у прилогу Захтева за заштиту права радника достављен укупно 21 

званичан документ и сви они прате једномесечни ангажман/деангажман Виолете Алексић од 

радника са листе до радника без посла. Ипак, нећу се бавити закулисним трачаријама, већ Вам 

желим указати на то да је и папиролошки јасно да су у овом случају многи правили гршке а 

испашта неко трећи. 

Наиме,  

 У школској 2011/12, Виолета Алексић је радила у ОШ „Светозар Марковић“ са 

72,25% од пуног радног времена и у ОШ „Коста Стаменковић“ са 27,75% од 

пуног радног времена. 

 21.8.2012. године, Решењем број 1063 ОШ „Коста Стаменковић“ Виолета 

Алексић добија статус радника за чијим је радом престала потреба за 22,22% 
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радног времена. Истим решењем њој се гарантује да ће у тој школи радити са 

непуним радним временом са 5,53% од пуног радног времена. 

 30.8.2012. директор ОШ „Светозар Марковић“ доноси Решење број 574/1 којим 

се Виолета Алексић распоређује са 50% на послове професора српског језика а 

50% на послове помоћника директора. 

 Виолета Алексић се налази на листи Школске управе од 31.8.2012. 

 3.9.2012. године Виолета Алексић потписује споран Захтев за отказом уговора о 

раду (који очигледно није својеручно саставила), који је у ОШ „Коста 

Стаменковић“ заведен под бројем 1093. 

 4.9.2012. добија Решење о отказу уговора о раду из ОШ „Коста Стаменковић“, 

број 1097. 

 7.9.2012. ОШ „Коста Стаменковић“ званичним документом обавештава 

Школску управу да је Виолета Алексић преузета у ОШ „Светозар Марковић“. 

 12.9.2012. директор ОШ „Коста Стаменковић“ сачињава и једнострано потписује 

(уз потписану сагласност и Виолете Алексић) Споразум о преузимању (број 

1149) Виолете Алексић за рад на пословима грађанског васпитања са 22,22% 

радног времена у ОШ „Светозар Марковић“(који никада није потписан и оверен 

у овој школи). 

 На листама радника за чијим је радом престала потреба од 25.9.2012, 3.10.2012, и 

11.10.2012. Виолета Алексић се не налази. 

 30.9.2012. директор ОШ „Светозар Марковић“ доноси Решење број 547/2 којим 

се ставља ван снаге претходно Решење број 547/1. 

 1.10.2012. године директор ОШ „Светозар Марковић“ доноси Анекс Бр.2 

Уговора о уређивању међусобних права и обавеза и одговорности (број 691/1) 

којим утврђује да Виолета Алексић ради у овој школи са непуним радним 

временом са 72,25% од пуног радног времена и то 55,56% као професор српског 

језика и 16,69% као наставник грађанског васпитања. 

 31.10.2012. Виолета Алексић је поново враћена на листу. 

 6.11.2012. Виолета Алексић прилаже директору школе ОШ „Коста 

Стаменковић“ изјаву у којој тврди да у Захтеву за отказ уговора о раду број 1093 

од 3.9.2012. омашком није унет проценат од 5,53% на који се тај отказ односи. 

Ова изјава заведена је под бројем 1384. 

 16.11.2012. Виолета Алексић се обраћа Школској управи да јој да објашњење на 

основу чега је скинута са листе. 

 19.11.2012. године Школска управа је одговорила да је ОШ „Коста 

Стаменковић“ обавестила исту да је Виолета Алексић решена у ОШ „Светозар 

Марковић“ на основу Споразума о преузимању. У истом допису наводи се да је 

Школска управа обавештена и о отказу уговора о раду. 

 28.11.2012. Виолета Алексић је затражила да јој се прецизира документ на 

основу кога је скинута са листе. 

 30.11.2012. Школска управа наводи и шаље једино фотокопију Дописа  ОШ 

„Коста Стаменковић“ број 1131 од 7.9.2012. године у коме се наводи да је 

решена Споразумом о преузимању. 

 14.12.2012. године Виолета Алексић је скинута са листе. 

 

Иако је резиме утврђивања нелогичности након наведених чињеница сувишан, 

осврнућу се на неколико утисака које морам истаћи питањима. 

Како је могуће да неко постане помоћник директора а да то не зна Школска 

управа? Како је могуће да директор једне школе донесе Отказ уговора о раду раднику 

који је проглашен вишком, да након тога званично обавести Школску управу да је исти 
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радник преузет у другу школу, а да тек 5 дана после тог обавештења сачини Споразум о 

преузимању и то за истог радника коме је иначе 8 дана раније уручио отказ!? Како је 

могуће да Школска управа дозволи овакво поигравање са радницима и да поменуту 

колегиницу ставља и скида са листе и то након увида у оволику спорну документацију? 

Господине начелниче, очигледно је да су директори постали центри моћи, а и Закон о 

основама система образовања и васпитања их практично тако дефинише. Иако у пракси моћ 

лежи другде, просветни радници је најпре у њима препознају. Не ретко и осете. Није необично 

да у грчу трагања за послом у овим временима радник посеже за обећањима и калкулацијама. 

Ту се оправдање лако пронађе. Али не може се пронаћи оправдање за насавесно поступање 

са радницима. Јасно је овде да свака страна у процесу носи део кривице. Неки су можда и 

имали људску намеру али се она заборавила, највероватније како би се заборавиле и личне 

погрешке и гурнуле „под тепих“.  

 Нисам за дизање прашине и тражење правде на вишим инстанцама. И до сада се 

показало да дијалог и слушање социјалних партнера доводи до решења и у нашим малим 

оквирима. Као представник најозбиљнијег синдиката у округу, и неко коме је поверен мандат 

да утичем на решење овог случаја предлажем да удовољите Захтеву синдиката и вратите 

колегиницу Виолету Алексић на листу радника за чијим је радом делимично престала 

потреба. Предлажем да ту испаравку урадите у најкраћем могућем року. Тако би јој 

вратили право да буде изабрана са листе ако се за њен профил буде јавила потреба и ту 

престају све ингеренције синдиката по захтевима у овом случају. Уколико су се из овога 

изискрила и нека друга спорна питања, ту већ почињу Ваше надлежности. 

 

 

 

С поштовањем 

 

 

 

Председник 

Александар Ничић  


