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Форум средњих стручних школа
Светогорска 48
Тел/факс (011) 324–66-91
e-mail: forumsssb@ptt.rs
Београд

САОПШТЕЊЕ

Извршни одбор Форума ССШБ на седници одржаној 2.6.2009. године донео је одлуку о
ШТРАЈКУ УПОЗОРЕЊА који ће се одржати дана 18.6.2009. године (четвртак) у периоду
12:55-13:55 часова.
Разлог штрајка је подршка колегиници Марији Ђуровић из Графичке школе „Милан
Ракић“, која је остала без часова након породиљског одсуства иако постоји вишак часова
у школи, али и другим колегиницама и колегама над којима се врши насиље од стране
директора и школских управа.
1. Породиљско одсуство Марије Ђуровић се завршило у децембру 2008. године.
Колегиница је још од септембра прошле године тражила Решење о четрдесеточасовној
радној недељи, а добила га тек у мају месецу, након интервенције Форума код Градске
просветне инспекције, и то са само 4 часа! Постоји сумња да се колегиници Ђуровић
намерно наноси неправда због њеног рада као председника синдиката, када је
указивала на незаконите радње органа руковођења због којих је блокиран рачун школе.
2. Директор Ваздухопловне академије циљно одузима часове колегиници Љиљани
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Ракић, притом угрожавајући њено здравствено и материјално стање. Колегиница има
преко 25 година радног стажа, а директор на овај начин крши Закон о средњим школама
и Колективни уговор.
3. У Техничкој школи „Колубара“ истовремено раде два директора: једног плаћа
Министарство просвете, а други ради на основу судске пресуде, такође примајући
директорску плату. Међутим, на одлуке суда Министарство само ћути.
Министарство просвете није директан кривац за ове проблеме, али ћутањем и
нереаговањем постаје саучесник. Зато у цивилизованом свету постоји морална
одговорност.
Највећи кривац за нереаговање Министарства је помоћник министра за инспекцијске
послове – господин Зоран Костић.
• Да ли због оваквог понашања расте бела куга у Србији?
• Зашто су недодирљиви директори који крше законе?
• Зашто Министарство просвете жмури пред проблемима?
• Зашто не позивају на одговорност?
• Зашто не смењују оне који законе крше?
Надамо се да ће директори ових школа напустити своје фотеље, јер је очигледно да
нису за тај посао.

С Поштовањем,

Милорад Антић-Председник ФССШБ
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