
 
 
 

 
КОНКУРС ПОНИШТЕН – НИКО КРИВ! 

 
         Након писменог поднеска Просветној инспекцији у Сомбору, просветни 
инспектор је обавио проверу навода из дописа НСПРВ о неправилно 
расписаном конкурсу у највећој сомборској средњој школи и договорио се (!) са 
директором да се конкурс поништи. Надамо се да ће директор то и  учинити, 
јер му инспектор то није и наложио. У супротном ствар би се додатно 
закомпликовала. Било како било – проблем у овој школи ће и даље остати, јер 
су двојица колега у делу норме (по 20%) преузета са Листе, а колегиница која је 
најавила да ће да оде у пензију је одустала када комбинација наслеђивања 
часова није успела. Није успела ни сва ујдурма по принципу „пола пије, пола 
Шарцу даје“, која је требало да се заврши на начин да син поменуте 
наставнице добије пола норме, тачније 60%, а остатак поменуте колеге са 
Листе за преузимање. И даље је нејасно како је начелник Школске управе могао 
да да сагласност за конкурс, када на Листи, кад се саберу сви проценти, 
наставника физичког који су се на њој нашли су готово две пуне норме, а 
Закон је потпуно јасан – предност приликом заснивања радног односа имају 
колеге које су на Листи, а тек онда може да се распише и конкурс.  
         Сад се у пуном светлу види колико је за заснивање радног односа важан 
институт Листе за преузимање и колико је важно да они који су се на њој 
нашли на њој и остану све до тренутка када не буду добили проценат на који 
су и засновали радни однос. Овај институт није доведен у питање ни 
прокламованим мораторијумом на заснивање радног односа у просвети, о чему 
смо данас добили уверавања из Министарства просвете да је Министарство 
финансија сачинило предлог на основу којег је Влада Републике Србије донела 
Уредбу односно објашњење како ће се у кућама знања убудуће попуњавати 
радна места оних који оду у пензију или који оду на боловање и сл.  
         Наравно, то у случају конкурса у именованој школи не значи ништа, јер 
принцип остаје и убудуће – заснивање радног односа биће могуће најпре 
попуњавањем са Листе за преузимање, а тек онда путем конкурса, уз 
претходно прибављену писмену сагласност Школске управе.  
         И на крају да се вратимо на Просветну инспекцију, која је ипак требала 
пронаћи кривца за спорни конкурс и наложити мере за оне који су криви. Нпр. 
директор школе да казни „свог“ секретара (ако га је лоше саветовао), односно 
Школски одбор школе да казни свог директора ако је он тај кривац или шефа 
начелника свих школских управа да казни свог начелника ако је он кривац, 
овако се дешава по оној старој дечијој – „мир, мир, мир, нико није крив“. Што 
и није потпуно тачно. Крив ће опет бити потписник ових редова пошто ће се 
свакако замерити – и директору поменуте школе и директору/има школе/а из 
које није преузет вишак, и секретару и једне и друге школе, и колегиници која 
је отишла, па није отишла у пензију и њеном сину који није добио обећане 
часове, иако му је то партијски обећано, а и колегама који су добили по 20% 
норме са Листе и који сада неће добити те часове, јер је колегиница остала да 
ради до даљњега. Једино неће бити крив онима који су конкурисали на 
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конкурс, јер њих нико није мислио ни да запосли. Они су ионако били „димна 
завеса“ да се ово заобилажење једног важног института у запошљавању 
незапослених просветних радника реализује. А то да ли ће потписник бити још 
више или мање грбав, то и није важно – одавно је за њега Квазимодо раван као 
свећа. Аферим! 
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