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ОБЈАВЉЕНЕ ЛИСТЕ ЗА 
ПРЕУЗИМАЊЕ 

• 4.473 наставника са 
умањеном нормом 

• 447 технолошки вишак 
• 7.384 са непуном нормом

НАГРАЂЕНИ УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА:  
„БОРИ СЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ. ВРЕМЕ ЈЕ!“

Најбољи Андреј Стојиљковић из Суботице  
и Стеван Суноток из Сомбора

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
У мају пет дана без наставе

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 86.000 УЧЕНИКА

BESPLATAN 
PRIMERAK

sindiso@sbb.rs
www.nsprv.org.rs

Док се још неки 
дан одмарају на вели
ком летњем распусту 
основци у средњо

школ ци у Вој водини већ могу рачунати и колико ће се од школе од
марати у наредној школској 2017/18. го дини. Наиме, према Календару 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и национал
не заједнице/мањи не, поред уобичајених зимског и пролећног распуста, 
овај пут имаће и пет дана за Празник рада.

Наредна школска година, као што је уобичајено почеће и у основним 
и у средњим школама 1. септембра и осим викенда, у првом полугодиш
ту, ђаци се неће одмарати све до зимског распуста, који у војвођанским 
школама почиње 23. децембра и траје до 10 јануара.

За разлику од првог, друго полугодиште прекидаће распусти. Редован 
пролећни распуст ове године трајаће од 30. марта до 9. априла,а већ за 1. 

мај, ђаци ће практично имати још један мали распуст. Наиме, како се ове 
године Празник рада слави уторак и среду, 1. и 2. маја, понедељак пре 
тога, 30. априла, у школама се неће радити,него ће се тај дан одрадити 
у наредну суботу 5. маја, када ће се одржати часови од понедељка. Тако 
ће, уз два дана викенда пред 1. мај и са понедељком, који ће одрадити, 
поред два дана празника, основци и средњошколци имати читавих пет 
дана без наставе.

Ученици осмог разреда у наредној школској години провешће још 
једну суботу у школи, јер ће 13. и 14. априла, у петак и суботу, имати про
бни завршни испит, док их прави завршни испит чека 18.19. и 20. јуна.

С наставом ће и у наредној школској години први завршити матуранти 
гимназија, 22. маја, затим ће 29. маја с наставом завршити осмаци и ма
туранти трогодишњих и четворогодишњих смерова средњих стручних 
школа, док ће се остали основци распустити 12 јуна, а средњошколци 
19. јуна.
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Министарство просвете, науке и техно
лошког развоја је 25. августа у 10 часова 
објавило Листу слободних радних места, 
Листу запослених за чијим радом је пре
стала потреба (технолошких вишкова) 
и Листу запослених са непуним радним 
временом. Листе, које се ажурирају (сва
ко)дневно, могу се погледати на http://

liste.mpn.gov.rs. Елем, Министарство про
свете je утврдило је да су тренутно 4.473 
наставника у основним и средњим шко
лама са смањеном нормом. Међу њима је 
447 остало без иједног часа (технолошки 
вишак), а на листи је још и 7.384 просве
тара немају пуну радну норму.
� (Више�на�3.�страни)

Синдикат је за све добитнике на 
конкурсу„Бори се за образовање. Вре
ме је!“, њихове менторе, као и дру
ге колеге наградио 12. јуна 2017. на 
конференцији посвећеној Светском 
дану борбе против дечијег рада, а која 
је одржана у свечаној Сали Старе град
ске куће у Сомбору и на којој су добит
ницима подељене награде и признања 
све под мотом „Деци је место у школи. 

Сва деца имају право на образовање!“ 
Прву награду у категорији ликовних 

радова понео је Андреј Стојиљковић, 
ученик IIIц ОШ „Ђуро Салај“ из Су
ботице (ментор проф. Хедвига Шош), 
а у категорији литерарних радова 
Стеван Сунток, ученик IVа ОШ „Иво 
Лола Рибар“ Сомбор (ментор проф. 
Андреа Томић).

 (Више�на�странама�5-7.)

У школској 2017/18. години у оквиру пројекта Набавка наставних 
средстава за ученике, полазнике и установе, средствима из буџета 
Србије право на бесплатне уџбенике остварило је око 86.000 ученика 
основних школа, рекла је данас помоћница министра просвете за пред
школско и основно образовање Весна Недељковић. „Први пут у скла
ду са Стратегијом за подстицање рађања свако треће и наредно дете 
у породици, које је у систему школовања, што је 35.657 деце, добиће 
бесплатне уџбеничке комплете“, рекла је Недељковић. Она је додала 
да је за те намене из буџета Србије издвојено је 571.747.000 милиона 
динара.

Министарство је у оквиру пројекта Набавка уџбеника и других на
ставних средстава за ученике основних школа, обезбедило уџбенике 
за: ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци 
новчане социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвали
дитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по ин
дивидуалном образовном плану) и ученике основних школа који су у 
породици треће или свако наредно рођено дете, с тим да су сва деца у 
систему школовања. Недељковић је рекла да је у поређењу са школ
ском 2016/2017. годином скоро дупло више ученика остварило право 
на бесплатне уџбенике. „У школској 2016/2017. години, 45.000 ученика 
из породица које су примаоци социјалне новчане помоћи остварило је 
право на бесплатне уџбенике“, навела је она.

Уџбеници ће за ову школску годину, као и прошлу, бити набављани од 
следећих издавача: Завод за уџбенике, Сазнање, Нови Логос, Математи
скоп, Креативни центар, Едука, Data Status, Герундијум, Бигз школство, 
Акроноло, Круг, Фреска, Албас, English Book и Klett.
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Prosvetni organi iz Bosne i Hercegovine su 
se i direktno obraćali za pomoć Učiteljskoj 
školi. Tako je Srpski eparhijski upravni i 

prosvjetni savet u Tuzli zamolio (1912. godine) 
upravu škole da na kraju školske godine uputi 
učiteljske kandidate da se prijave radi dobijanja 
učiteljskih mesta. Poznato književno društvo „Pro
svjeta“ iz Sarajeva povremeno je davalo stipendije 
učenicima Učiteljske škole.

Najbolja potvrda koliko je Učiteljska škola bila 
cenjena u Bosni i Hercegovini je obaveštenje u 
Izveštaju za 1910/11 godinu da je Muška učitelj
ska škola „stekla rodoljubiva prilagača u Velikom 
srpskom Upravnom Savjetu iz Sarajeva“. „Taj ro
doljubivi Savjet – navodi se dalje – iz blagodarno
sti što je ova škola Bosni i Hercegovini dala tolike 
dobre učitelje, uz ganutljivo izraženo pismeno pri
znanje, poslao nam je na naš internat ravnih 500 
kruna“.

Iako teritorijalno veoma udaljena, Crna Gora 
je slobodarskim duhom i upornom borbom protiv 
turskih zavojevača služila kao uzor srpskom naro
du u Habzburškoj monarhiji. Zbog toga je sasvim 
razumljivo što su se u drugoj polovini 19. veka 
među školskim radnicima u Crnoj Gori nalazili i 
vojvođanski Srbi. Veze između državnim granica
ma odvojenih naših naroda svodile su se pretežno 
na pružanje pomoći crnogorskom narodu. Radi se 
o pomoći jer su škole vojvođanskih Srba usled isto
rijskih okolnosti bile znatno razvijenije od škola u 
Crnoj Gori. Kao primer može da posluži obrazo
vanje učitelja. U to vreme je u Crnoj Gori tek po
čeo intenzivniji rad na otvaranju osnovnih škola, 
a škole vojvođanskih Srba su doživljavale svoju 
reformu. Dok je obrazovanje učitelja u somborskoj 
Učiteljskoj školi već imalo dugu tradiciju, u Crnog 
Gori će tek doći do otvaranja škole koja će, sem 
sveštenika osposobljavati i učitelje.

U povezivanju vojvođanskih pedagoških radni
ka i Crne Gore značajnu ulogu imala je Učiteljska 
škola u Somboru. Među prvim stručno osposoblje
nim učiteljima u Crnoj Gori bio je Lazar Vlaho
vić (iz Karlovca u Banatu) koji je posle završene 
Učiteljske škole (1840/41) prešao na Cetinje i ra
dio kao učitelj u Cetinjskoj školi od 1841. do 1844. 
godine.

Do znatno šireg pružanja pomoći crnogor
skim školama dolazi 70ih godina. U to vreme je 
u Crnog Gori radio Milan Kostić, koji je od svih 
vojvođanskih Srba nesumnjivo najviše doprineo 
snažnijem razvoju crnogorskih škola. Milan Kostić 
(rođen u Sivcu 1820), je posle završene Bogoslovi
je u Sr. Karlovcima i dve godine studija prava u 
Pešti nastavio studije na Duhovnoj akademiji u 
Kijevu. Kada je 1869. godine osnovana na Ce
tinju Bogoslovija, knez Nikola ga je na predlog 
prote Rajevskog (u ruskom poslanstvu u Beču) 
pozvao u Crnu Goru i postavio za rektora Bo
goslovije. Istovremeno mu je poverio i dužnost 
glavnog školskog nadzornika. Za kratko vreme 
svoga boravka u Crnoj Gori Kostić je sa us
pehom radio na razvoju mreže osnovnih ško
la i udario temelje stručnom osposobljavanju 
učitelja.

 Cetinjska bogoslovija je spremala svešteni
ke i učitelje. Poznajući i Vukićevića sa kojim je 

održavao kontakt, Rajevski je obavestio Kostića da 
bi mu mogao pomoći u pripremama za otvaranje 
Bogoslovije. Vukićević se rado odazvao Kostiće
vom pozivu na saradnju i izradio Nacrt nastavnog 
plana i programa koji su Rajevski i Kostić koristili 
pri izradi Ustava i učevnog plana.

Od tog vremena održavana je veza između Vuki
ćevića i Kostića. Kostić potvrđuje da mu je Vukiće
vić svojim iskustvom i savetima mnogo pomogao u 
rešavanju školskih pitanja. 

Kostić je isticao još jednu važnu Vukićevićevu 
zaslugu. Reč je o bukvaru za osnovnu školu. Sko
ro istovremeno je (1870) pored Bukvara za srpske 
osnovne škole (Beograd) štampan u Beču u dvor
skoj i državnoj štampariji Bukvar�sa�čitančicom�za�
škole� u�Crnog�Gori sastavljen od družine „Vjen
ca“ u srpskoj učiteljskoj školi u Somboru. To je, 
u stvari, već pomenuti Natoševićev Bukvar, koji 
su članovi „Venca“ po Vukićevićevim uputstvima 
prepisali i prilagodili za Srbiju i Crnu Goru. Bukvar 
je štampan u dva izdanja po 2000 primeraka. Pored 
redovnih učenika, koristili su ga i odrasli (perjanici 
i dr.) za sticanje osnovne pismenosti. Zanimljivo 
je da sam vojvoda Marko Miljanov navodi da ga 
je knez Nikola učio da čita i piše iz ovog bukvara.

Za pomoć školama u Crnoj Gori Nikola Vuki
ćević je stekao visoko priznanje. Crnogorski knez 
Nikola odlikovao ga je Krstom kavaljerskog orde
na knjaza Danila I za nezavisnost Crne Gore III 
stepena. Iz sačuvanog Kostićevog pisma se vidi 
da je sam Kostić predložio knezu da Vukićević 
dobije ovo priznanje. Prema Statutu�ordena�knjaza�
Danila�ovo odlikovanje se moglo dodeliti i stranim 
državljanima za usluge, radove i otkrića u oblasti 
umetnosti i nauke.

U istom pismu Kostić obaveštava Vukićevića 
da u avgustu iste godine (1870) organizuje tečaj 
za crnogorske učitelje sličan nekadašnjim som
borskim tečajevima. Zato ga moli da mu pošalje 
neka „spomoćna sredstva“ i pita da li sem Natoše
vićevog Uputstva�za�predavanje�bukvara i Kratkog�
uputstva�za�učitelje postoji i upustvo za ostale ra
zrede ili neka metodika. Zatim traži da mu Vukiće
vić pošalje po trideset primeraka svojih knjiga za 
nastavu religije (Izjasnenija� svete� liturgije,�1865; 
Spomoćne� knjige� za� razjasnjavanje� crkvenog� po-
janja,�1865).

Ovo potvrđuje da su ove školske knjige 
korišćene i u Crnog Gori. Nabavka knjiga iz Voj
vodine nastavljena je sve do prvog svetskog rata. 
Jedan od glavnih snabdevača bila je knjižara i 

štamparija Braće Jovanović iz Pančeva. Među udž
benicima za osnovne škole u izdanju ove knjižare 
nalazile su se i knjige Nikole Vukićevića. U Crnu 
Goru je redovno slat i naš prvi pedagoški časopis 
Školski� list. Nabavljale su se školske knjižnice i 
učitelji. Tako je 1885. godine od ukupno 60 učite
lja 28 bilo pretplaćeno na ovaj časopis. Školski�list 
je objavljivao priloge o Crnoj Gori i crnogorskim 
školama. Kao saradnici Školskog�lista iz Crne Gore 
javljali su se glavni školski nadzornik Stevo Ču
turilo (Srbin iz Hrvatske) i Jelena Vicković (prva 
crnogorska učiteljica). 

S obzirom da je do 1880. godine u Crnoj Gori 
bilo svega nekoliko stotina pismenih ljudi, a nije 
bilo uopšte stručno kvalifikovanih učitelja, Kostić 
je nastojao da Crna Gora dobije učitelje iz Vojvo
dine. Obaveštavajući Vukićevića da je raspisan 
konkurs za učitelje i da očekuje da se javni neki 
Bugarski, on izražava nadu da će im Vukićević i 
u o vome pomoći. Uzgred treba istaći da je znatno 
ranije u Srbskom�dnevniku�(1885) bio raspisan kon
kurs za učitelje na Cetinju. Ljubomir Karanović je 
bio drugi učitelj sa završenom Učiteljskom školom 
u Somboru (1853/4) koji je izabran u Crnoj Gori. 
Međutim, nije utvrđeno da li je on zaista i prešao 
u Crnu Goru.

Najbliži saradnik Milana Kostića u Crnoj Gori 
bio je Gavra Pešić (rođen 1838. u bačkom selu 
Šove) koji je završio učiteljsku školu u Somboru 
1856/57. godine, iste godine kada je dr Đorđe Na

tošević držao prve zborove vojvođanskih srpskih 
učitelja. On je verovatno prisustvovao i prvom 
tečaju za usavršavanje učitelja 1858. godine. U 
cetinjsku osnovnu školu Pešić je već kao iskusan 
učitelj došao 1870/71. šk. godine. Odmah je ste
kao glas odličnog praktičara i istaknutog pedagoga. 
Zato je bio veoma pogodna ličnost za obavljanje 
vrlo odgovornih dužnosti u školstvu.

Pešiću je poveren pregled osnovnih škola i rad 
na stručnom usavršavanju učitelja. Pregledavši oko 
dvadeset pretežno novoosnovanih osnovnih škola 
u raznim krajevima Crne Gore, podneo je iscrpne 
kritičke izveštaje, koji su objavljeni u listu Crno-
gorac. Već su u avgustu 1870. godine Milan Kostić 
i Špiro Kovačević držali stručna predavanja pred 
oko 30 pripravnika za učitelje. Kao cenjeni učitelj i 

dobar poznavalac novih didaktičkometodičkih 
stremljenja, Pešić je na učiteljskim zborovima 
u septembru 1871. i aprilu 1872. godine držao 
stručna predavanja o metodu uporednog čitanja 
i pisanja (Natoševićevom metodu), na kojem 
se zasnivao i pomenuti Bukvar�sa�čitančicom. 
Ovo nisu bila obična predavanja jer su nakon 
toga obavljani ispiti pred ispitnom komisijom 
pod predsedništvom samog kneza Nikole. Od 
20 osposobljenih učitelja za novoosnovane cr
nogorske osnovne škole bolji su mogli da rade 
u I i II razredu, a ostali samo u I razredu.

� (Nastavak�teksta�u�sledećem�broju)

SOMBORSKA UČITELJSKA ŠKOLA 
I JUŽNOSLOVENSKI NARODI (III)

Iz istorije obrazovanja
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У последњих десет година популација опада за 
пет одсто сваке године и нема тенденција да 
ће се то зауставити, због чега ће скоро трећина 

школа у Војводини бити затворена. То предвиђа Ева 
Микушка, виши предавач Универзитета у Чичестеру, 
која је представила резултате свог истраживања у окви
ру стручног рада о феномену исељавања становништ
ва из Војводине у Савременој галерији у Суботици, у 
оквиру пројекта “Они који одлазе”. У томе јој помаже 
и колегиница Јудита Рафаи, етнолог и доценткиња на 
Учитељском факултету на мађарском језику у Суботици.

Од истраживања мађарског становништва у Војводини кроз историју 
забавишта и школа од Првог светског рата до данас, фокус се померио на 
већинско становништво и изнедрио чињеницу да је угрожен опстанак школа 
и обданишта. “Подаци и бројке су депресивни, рецимо, на подручју Сомбора 
има места за 5.000 ђака. Само 3.000 је уписано, а 2.000 је остало непопуњено. 
Ако немамо основце, нећемо имати потребу ни за факултетима и наставни
цима. Баланс је порушен”, каже Ева Микушка, истичући да је и у суботичким 
школама, где је некада било и по шест нових одељења, сада готово немогуће 
напунити два, једно на српском наставном језику, друго на мађарском.

Иако је истраживање још у току, већ сада се показало 
да је исељавање узело маха, пошто не одлазе само млади 
већ и зрели људи од 40 и 50 година. Једно од питања је и 
зашто. 

“Заблуда је мислити да су миграције из Србије само 
економски тренд, јер је велико питање да ли је увек 
могуће постићи оно што смо већ овде или што овде има
мо. Рад потеже управо то питање и то ће нас и даље те
рати да истражујемо зашто се одлази са овог подручја. 
Гастербајтери су били недовољно образовани и радили су 
физичке послове у иностранству, а сада одлазе образова

ни људи, чак и деца причају да желе у иностранство. У Енглеској више од 
милион школованих Пољака ради ниско плаћене послове у хотелијерству, у 
забавиштима, чисте. Знам за многе људе који су напустили домовину и живе 
лошије. Не постоји потпуна сигурност на Западу, нити је лако и једноставно 
остати  и тамо можете добити отказ, а факултет се годишње плаћа 10.000 
евра и више, због чега би и требало да сама Влада истражи због чега нас је 
све мање”, упозорава Микушка. 

И сама научница тренутно живи у Енглеској од 1992. године, а рођена је 
у Суботици.

Актуелно

АЛАРМАНТНО: У ВОЈВОДИНИ ЋЕ ОД 300 
ШКОЛА БИТИ ЗАТВОРЕНО ЧАК 90!

ВИШАК 354 ПРОСВЕТАРА: СПИСАК ДУЖИ 
ПОСЛЕ 15. АВГУСТА?

(Наставак са стр. 1)

Изјава министра просвете Младена 
Шарчевића, из прве половине августа 
да је за запослене у школама обезбеђено 

око 1.200 отпремнина, послужила је као повод да 
ce министар просвете са сарадницима недавно са
стане с представницима репрезентативних синди
ката. Састанку су присуствовали и представнице 
Министарства државне управе и локалне самоу
праве, које су објасниле начин остваривања права 
на отпремнине.

Сазнали само да је у буџету Србије планирано 
1.200 отпремнина и да ће оне бити понуђене само 
онима који су проглашени потпуним технолош

ким вишком, дакле остали 
су без иједног часа, односно 
целе норме. Тренутно су то 
354 особе, али ће тај број 
сигурно расти након пода
така који ће се прикупити 
иза 15. aвгуста

Према подацима Ми
нистарства просвете, 
објављеним у информацио
ном систему „Доситеј“, за
послени са статусом техно
лошког вишка могли би да 
се на бази добровољности 
пријаве за отпремнину на 
начин дефинисан у Закону 
о начину одређивања максималног броја запосле
них у јавном сектору. Према овом Закону, постоје 
три начина за испуњавање услова за отпремнину. 
За запослене којима на дан престанка радног од
носа недостаје више од две године до испуњења 
услова за пензију, отпремнина може бити у висини 
трећине просечне плате, односно зараде запосле
ног исплаћене у последња три месеца која прет
ходе месецу престанка радног односа, односно 
трећине просечне зараде у Републици Србији за 
месец који претходи месецу престанка радног од
носа према податку органа надлежног за послове 
статистике, у зависности од тога шта је за запосле
ног повољније, увећане за 30 посто, за сваку годи
ну рада у радном односу у јавном сектору, с тим да 
укупна висина новчане накнаде не може бити већа 
од 8.000 евра у динарској противвредности.

За запослене којима на дан престанка радног 
односа имају мање од две године до испуњења 
услова за пензију, отпремнина се исплаћује у ви
сини шест просечних зарада у Републици Србији 
за месец који претходи месецу престанка радног 

односа.
Запосленима који на дан 

престанка радног односа 
испуњавају услове за пре
времену старосну пензију, 
отпремнина се исплаћује у 
висини четири просечне за
раде у Републици Србији за 
месец који претходи месецу 
престанка радног односа. 
Они који добију отпремни
не, а нису испунили услов 
за пензију, не остварују 
право на новчану накнаду 
за случај незапослености 
у складу с прописима о 

запошљавању и осигурању за случај незапосле
ности. Такође, просветари који испуњавају услов 
за пензију и добију отпремнину, немају право на 
остваривање отпремнине за одлазак у пензију у 
складу са прописима којима се уређује његов рад
ноправни статус.

Представници синдиката указују на могућност 
злоупотребе остваривања права на отпремнине 
уколико радна места не би била угашена, а от
премнине буду исплаћене. То би представљало 
беспотребно трошење буџетских средстава и 
немогућност повећања плата запосленима који 
су у систему. Стога је неопходна контрола при
ликом процеса рангирања и евидентирања тех
нолошких вишкова на основу оправданих ака
та о организацији и систематизацији послова. 
Договорено је да се о овоме (као и о корекцији 
коефицијената) разговара са премијерком Аном 
Брнабић. 

Састанак није донео ни конкретна решења која 
се односе на обрачун и исплату накнада плата за 
време коришћења годишњих одмора 2014. години.

Хрњаз: Тужбе због закинуте накнаде за 
2014.

Председник НСПРВ и генерални секре
тар СРПСа Ранко Хрњаз изјавио је да није 
постигнут никакав договор око погреш
не исплате накнаде за годишње одморе у 
2014. години и да та потраживања ускоро 
застаревају, због чега чланови свих синди
ката спремају тужбе. “Разлика за 2015. го
дину је исплаћена прошле године у септем
бру, али око 2014. године нисмо успели да 
се договоримо. Након састанка, половином 
јула, министар просвете Младен Шарчевић 
обећао је да ће проблем представити Влади 
и да ће бити нађено решење. Нисмо добили 
повратну информацију да ли је Шарчевић 
уопште стигао да изнесе овај проблем, каже 
Хрњаз и због тога је само у Зрењанину под
нето неколико стотина тужби Он наводи да 
разлика у обрачуну износи око 3.000 динара 
по запосленом.

СРБИЈА ЋЕ УВЕСТИ ОБАВЕЗНО 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Све земље потписнице Агенде УН о одрживом развоју, међу којима је 
и Србија, мораће да уведу обавезно средње образовање до 2030. го
дине, каже шефица Међуресорне радне групе за спровођење Агенде 

Славица Ђукић Дејановић. Она је додала да ће се можда ићи на то да основно 
школско образовање траје девет година, као у већини европских земаља или 
чак десет, а онда да две године још буду усмерено средње стручно образовање. 

“То је нешто на чему ће се највише тради
ти са Министарством образовања”, рекла је 
Дејановић.

То је само један од 17 постављених циљева 
који се налазе пред нашом земљом, односно 
200 држава у свету које су потписнице Аген

де. Преосталих 16 циљева које потписнице морају да остваре односи се на 
смањење сиромаштва, здраву животну средину, поправљање здравства, 
запошљавање, бољи стандард... „Ниједан од тих циљева не може радити 
једно министарство. Имамо тим Уједињених нација који нам помаже. Врло 
брзо морати да достављамо извештаје шта радимо“, рекла је Дејановић.
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Javna rasprava o Nacrtu zakona o osnovama 
sistema obrazovanja i vaspitanja završena 
je tribinom u Beogradu, uz učešće broj

nih direktora škola, nastavnika, učitelja, stručnih 
saradnika, predstavnika Srpske pravoslavne crkve i 
drugih zainteresovanih građana.

Otvarajući raspravu ministar prosvete, nauke i 
tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je rekao da 
su radne grupe u razumnom roku pripremile sedam 
zakona i da su postigle postavljene ciljeve.

Osnovni cilj je povećanje kvaliteta obrazova
nja, a potom i povećanje efikasnosti i autonomije 
ustanova doakademskog obrazovanja, naravno uz 
ostvarene rezultate – rekao je ministar. Dodao je da 
rad na zakonu nije završen i da će svi konstruktivni 
predlozi dobijeni tokom javne rasprave biti usvoje
ni.

Nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja i 
vaspitanja predstavili su pomoćnik ministra za prav
ne poslove Aleksandar Marković i član radne grupe 
Biljana Lajović. Jedna od novina na koju je ukazao 
Marković jeste da će Nacionalni prosvetni savet i 
Savet za stručno obrazovanje imati manje članova, 
imenovaće ih Vlada Republike Srbije i imaće save
todavnu ulogu.

U čitavoj ne postoji formulacija da je neko ko 
je savetodavno telo uzima sebi previše ingerencija 
da donosi odluke. Onda su zamenjene uloge, jer 
kod najmanjeg problema očekuje se izvršna odgo
vornost od ovoga ko vrši vlast. Razlog zbog čega 
je predviđen manji broj članova Nacionalnom pro
svetnom savetu i Nacionalnom savetu za visoko 

obrazovanje jeste u tome što je Državna revizorska 
institucija naložila da ta tela smanje članstvo i troš
kove – rekao je Šarčević, uz napomenu da veliki 
broj ljudi u prosveti danas nema pun fond časova i 
da je u tako nevoljnom statusu više od 17.000 pro
svetnih radnika.

Nacrtom zakona, takođe, predviđa se uvođenje 
suspenzije licence za nastavnike, formiranje novog 
roditeljskog tela – Opštinskog saveta roditelja, zatim 
mogućnost da finansijski, pravni i administrativni 
poslovi budu povereni zajedničkoj službi za više 
škola, ili na nivou lokalne samouprave, da direktoru 
miruje radni odnos dok je na funkciji, da je razreše
nje obavezno kada direktor navrši 65 godina života, 
da direktora imenuje i razrešava ministar, da se uvo
di jedinstveni obrazovni broj učenika i mnoge druge.

O novinama koje se odnose na veću odgovornost 
učenika, nastavnika i roditelja, govorila je Biljana 
Lajović. Ona je, između ostalog, rekla da je zako
nom jasno definisano da škola može da reaguje 
kada roditelj ne ispunjava svoju dužnost i da rodite
lji snose odgovornost za materijalnu štetu koju učini 
njihovo dete. Lajović je naglasila da je Nacrtom 
precizno definisan vaspitnodisciplinski postupak i 
kada se kao mera predviđa društvenokorisni i hu
manitarni rad u školi.

Pri tome, mora normalno da se vodi računa o 
uzrastu i karakteristikama deteta, kao i o njegovom 
dostojanstvu. Da to ne bude osvetnička već vaspitna 
mera, koja će doprineti da dete dobro razume šta je 
uradilo. Za ovu meru ne treba saglasnost roditelja, 
već samo njihovo obaveštavanje – rekla je Lajović. 

Školska legislativa

Okončana javna rasprava o Nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

POVEĆANJE KVALITETA OBRAZOVANJA

„Položaj veroučitelja biće izjednačen sa ostalim prosvetnim radnicima, čim pre
stane zabrana zapošljavanja u javnom sektoru“, izjavio je ministar prosvete Mla
den Šarčević, reagujući na nekoliko izlaganja u kojima se tražilo da se napokon us
postavi zakonska jednakost onih koji predaju veronauku sa ostalim nastavnicima.

„Vrlo sam voljan da prvo to rešimo. Taj princip, ravnopravnosti ćemo 
promeniti izmena i dopunama zakona čim država izađe iz zabrane o zapo
šljavanju i to je jedino moguće u ovom trenutku“, rekao je ministar.

Osnovna primedba veroučitelja bila je da ne mogu da zasnuju radni od
nos na neodređeno vreme, već i dalje potpisuju ugovore na godinu dana. Oni 
kažu da su diskriminisani već gotovo pune dve decenije i da njih 2700 svake 
godine strepi da će ostati bez posla.

STATUS VEROUČITELJA

U Ministarstvu prosvete kažu da će prilikom 
usvajanja Zakona o dualnom obrazovanju 
puna pažnja biti posvećena zaštiti dece u 

procesu dela učenja koji stiču u kompanijama. U 
razgovoru za Prosvetni pregled, dr Gabrijela Grujić 
ističe da dualno obrazovanje nije potpuna novina 
u našem sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i 
vaspitanja.

U prethodnom periodu deca su odlazila na prak
su u kompanije sa kojima su škole imale ugovore i 
neretko je bio slučaj da su „radila“ a ne „učila kroz 
rad.“ Odnosno nisu savladavala predviđeno gradivo 
propisano nastavnim planom i programom. To ih je 
često činilo nestručnom, a samim tim i „jeftinom“ 
radnom snagom. Prvi put Ministarstvo prosvete, na
uke i tehnološkog razvoja uvodi sistem stroge kon
trole, tako da deca koja su u okviru stručne nastave 
u kompanijama moraju da savladaju sve planom i 
programom predviđene jedinice, a radi ostvariva

nja kvaliteta kompetencija ne „dualizuje“ se čitav 
sistem, već profili kod kojih je to neophodno u od
nosu na područje rada i u skladu sa mogućnostima 
i potrebama privrede. Obezbeđuje se kvalitet zna
nja u okviru stručnih predmeta, kroz učešće dece 
u savremenim tokovima tehničkotehnološkog ra
zvoja, koje im ugledne kompanije svakako mogu 
ponuditi.

Profili po dualnom modelu imaju više „izlaza“ 
(na primer, operater za izradu nameštaja poseduje 
veštine tapetara, stolara i lakirera, a deca za vreme 
formalnog školovanja postaju stručnjaci imaju mo
gućnost da kroz praksu u kompanijama obezbede 
sebi visok kapacitet znanja, kao i mogućnost zapo
šljavanja, pokretanja sopstvenih kompanija ili da na
stave školovanje, ističe dr Grujić. Teorijska znanja 
koja stiču veoma su važna i takođe su unapređena 
kroz ideju podsticanja razvoja preduzetničkih kom
petencija kroz međupredmetno uvezivanje sadržaja, 

a radi stimulacije kritičkog, kreativnog, projektnog 
i procesnog mišljenja, koje će deci omogućiti viši 
nivo samopouzdanja i samopoštovanja, između 
ostalog u cilju samostalnog planiranja karijere.

Prema rečima Radovana Živkovića, načelnika 
Odeljenja za srednje stručno obrazovanje u Mini
starstvu prosvete, već smo duboko zagazili u četvrtu 
industrijsku revoluciju i vrlo brzo će nas zateći vre
me fabrika bez ljudi. Proizvodnja je sve više auto
matizovana i Zakonom o dualnom obrazovanju Sr
bija želi da se svrsta u red zemalja, poput Nemačke, 
Austrije i Švajcarske, koje su svesne promena koje 
predstoje i koje su spremne za njih.

Dakle, u najkraćem, ne radi se o dualizovanju 
čitavog obrazovnog sistema, već i kreiranju novih 
obrazovnih profila koji su savremeni, modernizova
ni i usklađeni sa tehničkotehnološkim razvojem i 
potrebama tržišta rada.

DUALNO OBRAZOVANJE

Svi prosvetni inspektori u Srbiji, osim onih koji rade u Vojvodini i na 
koje se odnose pokrajinski propisi, ubuduće će biti službenici na re
publičkom nivou, tačnije pri Prosvetnom inspektoratu. Učesnici javne 

rasprave o budućem Zakonu o prosvetnoj inspekciji od predlagača su mogli da 
čuju da se iza ovakvog predloga ne krije želja prosvetnih vlasti da centralizuju 
ovu oblast, već činjenica da su inspektori u postojećem sistemu neretko izlože
ni uticaju i volji lokalnih vlasti iz sredina u kojima rade.

Tako je, na primer, u ovom trenutku u centralnoj Srbiji sistematizovano 245 
prosvetnih inspektora, koji bi mogli da na racionalan i efikasan način pokriju 
sve ustanove u Srbiji, računajući i privatne. To bi značilo da svaki inspektor 
pokriva deset do dvanaest ustanova, što je, tvrde u Ministarstvu, optimalan 
broj. Međutim, na terenu se nalaze svega dve trećine od predviđenog broja 
inspektora. Tačnije, funkcioniše samo njih 165.

Što se tiče poslova inspekcijskog nadzora, većina ih se već nalazi u Zako
nu o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja. Nešto je u međuvremenu 
pridodato, jer su se promenile neke okolnosti, ali poslovi su vrlo slični. I ovla
šćenja prosvetnih inspektora su slična onima koja su imali do sada, s tim što 
će ubuduće imati novu ulogu, koja bi trebalo da rezultira boljom saradnjom sa 
ustanovama. To je deo preventivne uloge inspekcijskog nadzora, koja je mogu
ća, jer već postoji direktna komunikacija sa predstavnicima škola, ali i stranim 
partnerima, kako bi se neka pitanja rešila. Škole se već obraćju inspektorima 
za sugestije, i oni su dužni da ih daju.

Budućim zakonom je naglašena odgovornost prosvetnog inspektora, tako 
da je osim povreda radne dužnosti (nepreduzimanja, nepredavanja, prekora
čenja ovlašćenja, povrede radnih obaveza...) dodata još jedna, a to je povreda 
koju čini inspektor tako što u dva slična slučaja donosi različita rešenje. 

PROSVETNA INSPEKCIJA

Šarčević: Set reformskih zakona u septembru 
Ministar prosvete Mladen Šarčević očekuje da će set 

reformskih zakona Skupština Srbije usvojiti do kraja sep
tembra i da će se efekti primene tih zakona osetiti i u ovoj, 
ali da će posebno biti vidljivi u narednoj školskoj godini. 
Ministar je pojasnio da je pripremljeno pet novih zakona i 
tri izmene i dopune zakona, koji su prošli javnu raspravu 
i čekaju da uđu u skupštinsku proceduru.  Zakon o viso
kom obrazovanju mora u septembru da uđe u parlament, 
kako ne bi imali ponovo proteste studenata pred početak 
školske godine. Kvota od 60 bodova po Bolonji je ponovo 
neostvariva, pa je Zakon o visokom predvideo da kvota 
ostane 48 bodova za budžet  rekao je Šarčević Tanjugu.

Buru u javnosti izazvala je odredba u nacrtu Zakona 
o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja da ministar 
daje poslednju reč u izboru direktora, a Šarčević kaže da 
na taj način ministarstvo samo na sebe preuzima više od
govornosti.  Od ministarstva se očekuje da preuzme svu 
odgovornost, da reši sve probleme i muke, kad pogledate 
sada ono i nema neku odgovornost. Ostavljeno je na su
vom i onda je zamena teza da je ministarstvo odgovorno 
za nešto, a razvlašćeno je raznim drugim telima  školski 
odbori, razni saveti  pojašnjava on. Ako pogledamo kako 
to rade kod Nemaca, Mađara, Slovenaca, nastavlja dalje, 
videćemo da svako ko je otišao „u krajnost, nazovi de
mokratičkih odluka, morao je da se vrati na odgovornost 
države“.
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ГНА 2017&ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДЕЧИЈЕГ РАДА

ПОДЕЛОМ НАГРАДА ЗАВРШЕНИ КОНКУРСИ: 
„БОРИ СЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ. ВРЕМЕ ЈЕ!“

Најбољи Андреј Стојиљковић из Суботице и Стеван Суноток из Сомбора
(Наставак са стр. 1)

У складу са већ одомаћеном традицијом, 
НСПРВ је и ове године у склопу Гло
балне недеље акције (2329. априла 

2017.) организовао конкурсе за најбољи пи
сани и ликовни ученички рад на тему: „Бори 
се за образовање. Време је!“ са нагласком 
на образовање деце миграната и образовање 
деце на матерњем језику. И овом прили
ком подсећамо да је Глобална недеља акције 
посвећена реализацији једног од 17 циљева 
одрживог развоја – Циљу 4. „Осигурати инклу
зивно и равноправно квалитетно образовање и 
могућност доживотног образовања за све“. Сви 
који се баве образовањем и образовним систе
мима једнодушни су у оцени да од успешног 
реализовања Циља 4. сасвим сигурно зависи и 
реализација осталих глобалних циљева који су 
несумњиво угрожени јер богати су све богатији, 
а сиромашни све сиромашнији и без помоћи бо
гатих није могуће сиромашним земљама рефор
мисати и унапредити своје образовне системе и 
својим најмлађим генерацијама пружити шансу 
да стекну квалитетно основно, али и средње 
образовање и тиме шансу за бољи живот.

Са задовољством можемо констатовати да је 
и држава овај пут препознала проблем и да у 
складу са својим могућностима покушава ре
шити проблем образовања деце миграната и, на
равно, образовања на језику који деца разумеју. 
Изостајање из скамија најчешће децу води 
на улицу или у дечији рад, укључујући и оне 
најгоре појавне облике: проституцију и ропски 
рад, пошто су управо деца из тих група често 
пута жртве трафикинга. Наш Синдикат који се 
већ деценију и по бави проблемом елиминације 
дечијег рада и који је нажалост по томе усамљен 
међу синдикатима остаје упоран да се деци 
обезбеди место у школи, а да за породичне 
финансије брину родитељи. Ове године тема 
Дана борбе против дечијег рада је елиминација 
дечијег рада у условима ратних сукоба и природ
них катастрофа. 

И овом приликом Синдикат захваљује свим 
учесницима и једног и другог конкурса и има 
задовољство да обелодани најбоље на њима. 

Елем, у среду, 24.05.2017. године, комисија 
за ликовне радове у саставу: Саша Ловренов, 
члан Удружења ликовних стваралаца, запо
слен у ШОСО са домом „Вук Караџић“, Си
мон Савовић професор ликовне културе из ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ Сомбор и Сања Медић, ли
ковни педагог из ОШ „Иво Лола Рибар „Сомбор 
донела је Одлуку да се награде: I наградом рад 
Андреја Стојиљковић, ученика IIIц ОШ „Ђуро 
Салај“ Суботица (ментор: Хедвига Шош), II на
градом рад Саре Кричка, ученице Iа ОШ „Петар 
Кочић“ Риђица (ментор Сандра Плавшић), а III 
наградом рад Јоване Прерадовић, ученице VII1 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Сомбор (ментор: Си
мон Савовић).

Истовремено је комисија за литерарне ра
дове у саставу: Татјана Његомир, професор 
српског језика и књижевности у Средњој 
пољопривреднопрехрамбеној школи Сомбор 
и Мира Трбовић, професор српског језика и 
књижевности у Средњој економској школи Сом
бор, донела Одлуку да се награде следећи радо
ви: I награда припала је Стевану Сунток, учени
ку IVа ОШ „Иво Лола Рибар“ Сомбор, ментор: 
Андреа Томић, II награда Јелени Радаковић, 
ученици II2 Гимназије и економске школе „Ј. 
Ј. Змај“ Оџаци (ментор Драгана Милошевић), 
а III награда Александри Кораћ, ученици III2 
Средња економска школа Сомбор, (ментор Мира 
Трбовић). 

Осим тога, жири похвалио и следеће ликовне 

радове: 1. Димитрије Ђокић, VI3 ОШ „Никола 
Вукићевић“ Сомбор, ментор: Рената Цветков, 
2. Викторија Блесић, IIц ОШ „Ђуро Салај“ Су
ботица, ментор: Елвира Салма, 3. Ина Клипа, 
VIIIд ОШ „Иво Лола Рибар“ Сомбор, ментор: 
Сања Медић, 4. Данијела Безбрадица, VIIа 
ОШ „Петар Кочић“ Риђица, ментор: Јасна Ра
дусин, 5. Сања Јанковић, IIб ОШ „Иво Лола 
Рибар“ Сомбор, ментор: Весна Трбојевић, 6. 
Максим Новаковић, IIб ОШ „Иво Лола Рибар“ 
Сомбор, ментор: Весна Трбојевић, 7. Жужана 
Голи, IIц ОШ „Ђуро Салај“ Суботица, ментор: 
Елвира Салма, 8. Ерик Хајду, IIIц ОШ „Ђуро 
Салај“ Суботица, ментор: Хедвига Шош, 9. 
Вања Лађаревић, III2 Средња економска шко
ла Сомбор, ментор: Мира Трбовић, 10. Ариана 
Букинац, ИВа ОШ „Иво Лола Рибар“ Сомбор, 
ментор: Андреа Томић и 11. Соња Кабљев, IIIц 
ОШ „Ђуро Салај“, ментор: Хедвига Шош.

Синдикат је за све добитнике на конкурсу, 
њихове менторе, као и друге колеге наградио 12. 
јуна 2017. на конференцији посвећеној Светском 
дану борбе против дечијег рада која је одржана 
у свечаној Сали Старе градске куће у Сомбору, 
на којој су добитницима подељене награде и 
признања све под мотом „Деци је место у школи. 
Сва деца имају право на образовање!“ 

Конференција је отворена спотом „Свако је 
слеп све док не прогледа и нико не може бити 
слободан док постоји ропство“ и обраћањем 
домаћина Хаџи Здравка М. Ковач, председника 
НСЈСВ и Ранка Хрњаз, председник ИО НСПРВ, 
а затим је емитована порука Ирине Бокове, гене
ралне директорке УНЕСЦО „Порука за Глобал
ну недељу акције 2017. годину“ и филм ИЛО: 
„Минимални стандарди за заштиту деце од рада 
у ратовима и природним катастрофама“ 

Након тога учесницима Конференције обратио 
се представник Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја проф. Борислав Станичков, 
начелник Школске управе Сомбор,  Бранислав 
Хаџи Бојанић, директор Центра за социјални рад 
Сомбор, Босиљка Оставић Павићевић, координа
торка за сарадњу са образовно васпитним устано
вама испред МУП – ПУ Сомбор, представници 
Градске управе Сомбор и други.

Уследила су презентације „Циљ 4 и оста
ли Циљеви одрживог развоја“, а затим и 
презентација „Заштитимо децу од рада у рат
ним сукобима и природним катастрофама“ које 
је одржао Хаџи Здравко М. Ковач, председник 
НСЈСВ.

Затим је изведен музички програм ученика 
и професора Музичке школе „Петар Коњовић“ 
Сомбор „Музиком против дечијег рада“ у коме 
су учествовали: 1. Теодора Крнета, ученица 
припремног разреда виолончела, Сузуки  која 
је извела две песме (French folk song i Lightly 
row) (класа: проф. Адријана Жупанек, Кла
вирски сарадник: проф. Леа Поробић), 2. Реља 
Николајевић, ученик припремног разреда кла
вира, Кабалевски: Рондо токата (класа: проф. 
Леа Поробић), 3. Брцански Слободан, ученик 
првог разреда трубе, Хенри Персл: Мелодија 
и арија за трубу (класа: проф. Лукачевић Зол
тан, клавирски сарадник: проф. Леа Поробић), 
4. Данчуловић Слободан, ученик другог раз
реда гитаре, Ј. К. Мерц: Анданте (класа: проф. 
Пешић Александар), 5. Лука Мереи, ученик 
другог разреда кларинета, Кепке: Скерцо (кла
са: проф.Милош Радовић, клавирски сарад
ник: проф. Леа Поробић), 6. Павловић Марко, 
ученик другог разреда средње школе виолин 
Сарасате: Андалузијска романса (класа: проф. 
Тања Радишић, клавирски сарадник: проф. Леа 
Поробић), а на крају је као 7ми наступио трио: 
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Sanjao sam san. U tom snu sam 
se probudio jednog jutra. Kao i uvek 
sam doručkovao, oprao zube i umio 
se. Dok sam to radio, na televiziji 
sam čuo da od danas osnovna škola 
nije obavezna i besplatna. Tada sam 
se trgnuo iz sna, probudio i počeo da 

razmišljam.
Pitao sam se da li bi moji roditelji 

mogli da plate moje školovanje. Od
govor je bio ne, i to me je uplašilo. 
Postavio sam sebi pitanje: „Kakav bi 
to život bio bez školovanja?“ Odgo
vor sam odmah znao. Bio bi to težak 
život ispunjen siromaštvom, bedom, 
bolestima i teškim radom. Kako 
sam radoznao i znanja željan to ne 
bih mogao steći neobrazovan. Setio 
sam se izbeglica, invalida, bolesne i 
romske dece. Shvatio sam koliko je 
njima teško. A još im je teže ako oko

lina oko njih to ne razume. To me je 
rastužilo.

Većina dece na svetu nema iste 
uslove za život, a veliki deo njih se 
ne obrazuje. Deca treba da se obrazu
ju. Da bi imala bolje uslove za život i 
da bi se radovala životu. Zbog ovoga 
podržavam obrazovanje za sve, bez 
obzira koje je ko vere, nacije, pola, 
da li je bogat ili siromašan. 

 Stevan Suntok IV-a
 OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor
 Mentor: Prof. Andrea Tomić

GNA 2017&DAN BORBE PROTIV DEČIJEG RADA

Јована Радончић клавир II разред средње школе, Ана Зелић виолончело II 
разред средње школе, Марко Павловић виолина II разред средње школе, 
Пјацола: The four seasons of buenos aires – winter (класа проф. Александра 
Ђурић Паљенкаш).

Конференција је завршена поделом награда и признања учесницима на 
конкурсима „Бори се за образовање. Време је!“ и захвалница пријатељима 
Синдиката, а затим су домаћини приредили коктел за све госте и учеснике 
Конференције.

Синдикат се и овом приликом захваљује свим учесницима на конкурсима, 
јер тиме помажу да се овај, све уочљивији, проблем почне решавати и оно 
што је за нас најважније, а то је да се и деца основношколског узраста и 
средњошколци упознају са проблемом који не мимоилази ни нас. 

Превише је деце, и не само деце миграната, прогнаника или избеглица 
која улазе у учионице, а нису у стању да разумеју језик којим говоре њихови 
наставници или уче из материјала које им они том приликом дистрибуирају, 

пошто се језик наставе разликује од њиховог матерњег. То ову децу ставља 
у немогућу мисију – да уче на језику који не разумеју, па им је потребно 
23, а понекад и сва 4 разреда нижег образовања да уопште разумеју своје 
наставнике и своје мале колеге. Тиме се код њих појачава осећај маргинали
зованости и искључености, па су и не својом кривицом осуђени на неуспех и 
то већ на самом почетку свог школовања.

Сва друштва, укључујући и наше, тим пре што смо били одредиште за 
бројне мале прогнанике и избеглице из региона, а сада на путу мигрант
ске руте из Азије према западној Европи, морају учинити много више да 
се помогне овој деци у овој њиховој животној фази да се не прекине нит 
образовања, пошто одустајање од школе и од образовања их осуђује на гу
битничку улогу у будућем животу и у сваком случају угрожава, не само по
менути циљ 4, већ и глобални циљ Образовања за све до 2030. године.

 Проф. Хаџи Здравко М. Ковач, раванградски учитељ

I nagrada
OBRAZOVANJE 

ZA SVE

Došla sam u situaciju da napišem 
esej na veoma, na prvi pogled lepu i 
bezazlenu, ali veoma ozbiljnu temu. 
Na prvi pogled obrazovanje u našoj 
zemlji je savršeno. Svi imamo pra
vo i obavezu, naravno da završimo 
osnovnu školu. Ali, već sa srednjom 
školom, situacija se polako menja. 
Srednja škola nije obavezna, pa se 

postavlja pitanje, za koga, za državu ili učenike? Jer, ako je za učenike, stvara 
se iluzija da nije ni bitno da li ćeš završiti srednju školu ili ne, ako je za državu, 
to može direktno da znači da nije bitno da li će naša omladina biti obrazovana 
ili će ostati, na onom kako mu samo ime kaže, osnovnom obrazovanju.

Već u tom, prvom koraku koji nas razdvaja od nečeg što se zove osnovno, ka 
nečem što se zove srednje, postavlja se ozbiljno, egzistencijal
no pitanje, ko to može sebi da priušti, jer sledeće pitanje, šta 
nam srednja škola pruža je posebno tragično. Naime, ni sred
nju školu u Srbiji ne može sebi da priušti svaki učenik koji je 
uspešno završio osnovnu školu. Jer, kao što je za očekivati, 
srednje škole nisu u selima, već u centrima opština i većim 
gradovima. A do njih je danas, poprilično teško, a nekad i ne
moguće doputovati. Ako i zanemarimo pitanje koliko košta 
putovanje i školovanje u srednjoj školu koju bi neko hteo da 
završi, ostaje ozbiljno pitanje da li ta škola daje ono što je 
najbitnije, šansu za zaposlenje.

Ja sam druga godina gimnazije i naravno ja želim da idem 
dalje, da studiram, jer je koncept škole takav, da nas sprema 
za širok izbor studija, a ne daje stručna znanja koja upućuju 
na zaposlenje.

Zamislite sad jednu porodicu, oba roditelja zaposlena, mesečno primanje 
oko 60 hiljada dinara, što je sasvim solidno za roditelja sa dva odrasla deteta.

Veoma jednostavnom računicom, vrlo brzo se dolazi do toga da oni ne mogu 
finansirati studije svog jednog, a slučajno oboje svoje dece.

I tada počinje porodična agonija. Borba oko kredita, pozajmice, sveukupna 
ideja koja je na početku bila da se jedan pametan mlad čovek školuje, postaje 
muka i problem. Na tom putu, neki posustanu. Na tom putu, mnogi odustanu, 
mnogi ni ne kranu jer su previše odgovorni, ili previše očajni.

Oni borbeni, oni jaki, oni koji su spremni na velika odricanja i možda i 
uspeju. Da se izbore sa nedostatkom finansija, da se izbore sa sistemom koji 
se oglušuje i daje stipendiju za izuzetne studente tek na četvrtoj godini, neki 
uspeju.

Posebno tragično pitanje je, šta onda? Kuda onda, kad po Bolonji završim 
studije, kad moram da upišem master, šta onda?

Kuda onda, sa diplomom, sa roditeljima koji su iscrpili sve 
svoje mogućnosti finansiranja, sa snagom koja je polako po
sustala?

Da li sam ja upravo postala depresivna? Da li je ovo tema 
koja nas uvodi u kolektivnu depresiju?

Vrlo verovatno. Ali iskreno, nisam ja depresivna, ja sam 
samo realna. A realnost je takva.

I kako dalje? Kakav je odgovor na postavljeno pitanje?
Svet je velik. I jedino što mogu sa sobom da ponesem uvek, 

u prtljagu koji se ne meri na kilograme je moja volja, hrabrost, 
moja snaga. I moje obrazovanje.

 Jelena Radaković II-2
 Gimnazija i ekonomska škola „J. J. Zmaj“ Odžaci
 Mentor: Prof. Dragana Milošević

II nagrada
SVI MI IMAMO 

JEDNAKO PRAVO 
NA OBRAZOVANJE

Evo, tre
će je proleće 
kako pohađam 
Srednju eko
nomsku školu u 
Somboru. Škola 
koju ja poha

đam je osnovana pre 129 godina. Kroz nju je prošlo 
mnogo, odlične, vrlo dobre i nestašne dece, koja su 
izrasla u velike i uspešne ljude.

Svi već dobro znamo da nas u školama ne uče 
samo lekcijama, koje su nam na neki način namet
nute, već nas sprema za život. Mi, đaci, bunimo i 
negiramo kada nam stariji, kao što su mame, braće 
i profesori, kažu da je škola ustvari najlepši deo 
života. Takođe vrlo često upoređujemo školu sa za
tvorom, jer je tako doživljavamo, zbog pravila koja 
se moraju poštovati i obavezne prisutnosti pa tih 
šest ili sedam časova, pet dana u nedelji. Svakako 
dobra strana svega toga jeste da su tu naši prijatelji 
sa kojima se družimo, provodimo vreme i delimo 
iste muke.

Moja škola je ista kao i svaka druga, ali nam je 

na svoj način vrlo posebna. Ona je jedna velika, 
meni draga zgrada, u koju svakodnevno rado odla
zim. Liči na bilo koji drugi građevinski objekat koji 
je namenjen za neke druge svrhe poput prihvatilišta 
ili doma za učenike. Dugi niz godina nisam znala 
da je to ustvari škola, niti da ću baš nju pohađati.

U toj zgradi prostorije liče jedna na drugu. U 
svakoj se nalazi po petnaestak klupa sa po dva 
mesta, zelena ili bela tabla, sunđeri 
i nekoliko kreda i flomastera. Liči 
li na školu koju ste vi pohađali ili 
i dalje pohađate? Verovatno. Moja 
škola je nekada imala drugačiju, ali 
opet sličnu namenu, bila je dom za 
učenika. Mora da je to razlog što 
me podseća na isti. Ona ima pet 
spratova. U prizemlju se nalazi kan
tina, kuhinja, zbornica, dežurana i 
nekoliko učionica. Na prvom spra
tu se nalazi tehnička podrška, koja 
nam daje mogućnost da praktično 
primenimo naša teorijska znanja. 
Iznad, drugi, treći i četvrti sprat liče 

jedni na druge, monotoni su i u njihovim učionica
ma provodimo najviše vremena. Na petom spratu 
je smeštena samo jedna učionica, nama podjedna
ko draga kao i svaka druga u školi. Takođe postoje 
i tri učionice u tako zvanom podrumu, u koju smo 
mi rado odlazili na časove.

Prizemlje ima jedan detalj koji, kada neko je 
ne pohađa, nikako ne ignoriše. Taj detalj jesu sli

ke najboljih učenika generacijama 
unazad. Vrlo često se moji drugari i 
ja zaustavljamo ispred tih fotografi
ja i gledajući ih se pitamo kako su ti 
isti učenici uspeli postići značajno 
bolji uspeh od nas. Ne zadržimo se 
dugo, jer ih svakodnevno gledamo.

U mojoj školi vreme prolazi brzo. 
Čak i dođu tmurni i dosadni dani, desi 
se neki nestašluk koji svima popravi 
dan i izmami nam iskrene osmehe 
na lice. Profesori nas podstiču da što 
više učimo, radimo, čitamo, ali sve 
to kroz interesantan program, gru
pne i individualne radove. U mojoj 

III nagrada
MOJA ŠKOLA, 
MOJA RADOST
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školi niko nije zapostavljen. Sva deca imaju jednaka 
prava i svi smo jednaki. Đaci imaju poštovanje i ra
zumevanje za sve profesore, kao i profesori za đake. 
Vrlo često kada odlutamo sa nastavne jedinice, i čas 
dobije neformalni tok, profesori nam prepričavaju 
zanimljive događaje prethodnih generacija, ili pak to 
budu i neki od njihovih nestašluka tokom školovanja. 
Tada shvatimo da se u školskom životu samo glumci 

menjaju, a scenario ostaje isti.
U mojoj školi je kao u pesmi Ljubivoja Ršumo

vića „Au što je škola zgodna“, jer sa radošću đaci 
dolaze i odlaze iz nje.

Sve u svemu, škola jeste najlepši i najlakši deo 
života. Koliko god to zvučalo u ovom trenutku neo
bično, jer je to upravo napisala jedna sedamnaesto
godišnjakinja koja i dalje pohađa školu, istina je, jer 

tek prave muke nastaju kada se završi naše školova
nje, ovo su sada tzv. slatke muke. Veliko hvala svi
ma koji učestvuju u mom školovanju, jer učestvuju 
u građenju jedne velike i uspešne ličnosti.

 Korać Aleksandra, III-2 
 Srednja ekonomska škola Sombor
 Mentor: Prof. Mira Trbović

GNA 2017&DAN BORBE PROTIV DEČIJEG RADA

„BORI SE ZA OBRAZOVANJE. VREME JE!“

I nagrada

Andrej Stojiljković, III-c 
OŠ „Đuro Salaj“ Subotica
Мentor: Prof. Hedviga Šoš 

II nagrada Sara Krička, I-a , OŠ „Petar Kočić“ Riđica
Мentor: Prof. Sandra Plavšić

III nagrada

Jovana Preradović, VII-1 
OŠ „Dositej Obradović“ Sombor

Мentor: Prof. Simon Savović

Pohvaljeni radovi
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Lični stav

Piše: Prof. dr Vladimir Prvulović*
Mnogo se govori o neophodnoj reformi od osnovnog do najvišeg obrazovanja – 

master i doktorskih studija. Šta su, ukratko, osnovni problemi?
1. Korupcija je zahvatila se nivoe obrazovanja – od upisa u vrtiće i osnovne škole do 

doktorata. Moćni roditelji – vezama i potkupljivanjem, plagijatima i paralisanim 
pravnim sistemom, nepotizmom i nameštenim konkursima ostvaruju za svoju decu 
one nivoe i karijere za koje se u drugim zemljama moraju pokazati posvećenost, rad, 
talenat i znanje.

  Primer koji zastrašuje: „Kao grom iz vedra neba odjeknula je informacija o sumnja
ma u regularnost rezultata male mature na jugu Srbije... A sumnja se da je učenicima 
dozvoljavano prepisivanje i da im se pomagalo tokom ispita, pa čak i da su umesto 
učenika završne ispite radili nastavnici ili direktori“! („Maturski zemljotres sa epi
centrom u Nišu“, „Politika“, 5. jula). Da li je moguće da se i na ovom nivou rade 
takve nedopustive brljotine? Šta očekivati u daljoj „karijeri“ lažnih odlikaša? Onda 
ne čudi to što na testu za prijem na posao u Niškom kliničkom centru prošle godine, 
od više od sto kandidata sa diplomom Medicinskog fakulteta i prosečnom ocenom 
između devet i deset, većina nije znala da odgovori na najprostija pitanja iz te oblasti. 
Da li pacijentima mogu da pomognu oni čije studije medicine su „završili“ bogati 
roditelji ili uticajni rođaci i političari?

2. Plagiranje i nesposobnost državnih organa da to plagiranje spreče i kažnjavaju. „A 
jedan od takvih primera desio se na Fakultetu organizacionih nauka kada je većina 
članova Etičke komisije podnela ostavke nakon što Senat Univerziteta u Beogradu 
nije prihvatio njihovu odluku da je zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja u 
slučaju prijave plagijata doktorata Siniše Malog – neosnovan... Stručna komisija za 
preispitivanje osporene doktorske disertacije gradonačelnika Beograda Siniše Ma
log, koju je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, mogla bi da 
bude formirana do sredine jula. Kako je rečeno na Univerzitetu u Beogradu, izvesno 
je učešće samo jednog člana – stručnjaka iz Slovenije koji je obezbeđen zahvaljujući 
angažovanju Rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu... FON je od Rektor

skog kolegijuma Univerziteta zatražio pomoć pošto su četiri 
njihova profesora odbila da uđu u komisiju za preispitivanje 
disertacije“, citirano na osnovu www.academlink.com. Od čega 
to profesori FONa zaziru?
3. Kakvo je stanje na najvišem nivou naše nauke i obrazovanja 
– u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti? „Četvorica od ukupno 

šestorice članova Odeljenja društvenih nauka SANU na vanrednom skupu održanom 
15. juna odlučili su da akademiku Časlavu Odžiću prestaje dužnost sekretara odeljenja. 
O tome su istog dana dopisom obavestili predsednika Akademije Vladimira S. Kostića. 
Akademici Dimitrije Stefanović, Tibor Varadi, Kosta Čavoški i dopisni član Aleksan
dar Kostić u odluci konstatuju da je u poslednjih nekoliko meseci došlo do oštrih nesu
glasica između Časlava Odžića i više članova Odeljenja društvenih nauka SANU, što 
je dovelo do blokade rada. Časlav Odžić kaže da je njegovo razrešenje antistatutarna i 
ništavna odluka. Kaže da je namera da Odeljenje društvenih nauka izvrši autoeutanazi
ju ili da se u SANU uguraju tehnomenadžeri i time steknu društveni i naučni legitimitet. 
Cilj je da se Odeljenje društvenih nauka ne bavi aktuelnom strategijom razvoja zemlje 
već istorijom, jer to ne zadire u interese živih aktera i konfiguraciju moći, napominje 
Odžić“, navod prema www.academlink.com.

4. Ako je tako na ova tri nivoa naše nauke i obrazovanja, zamislite kakva je kadrov
ska regrutacija u mnogim državnim i privatnim obrazovnim ustanovama. Novac je 
osnovni motiv za napredovanje, za pragmatične upisne politike i dozvoljene ško
larine, od kojih su neke čak veće na državnim nego na privatnim univerzitetima. 
Kako se tamo polažu ispiti i kakvi moćnici sece na partijski izabranim pozicijama 
nesmenjivih dekana, prodekana, rektora i prorektora? Kada će se ostvariti osnovni 

cilj reforme – da školujemo stručnjake koji 
su potrebni našem društvu i privredi, a ne 
besplatne kadrove za potrebe drugih zemalja? 
Još ćemo se načekati odgovora na ova pitanja, 
mada bi trebalo da ih čujemo tokom javne ra
sprave o novom projektu Zakona o visokom 
obrazovanju i u vremenu do novog konkursa 
za naučne radnike u državnim institutima. A 
dotel, štete su vidljive svakodnevno.

 *Profesor univerziteta

REFORMA OBRAZOVANJA – 
OZBILJAN PROJEKAT ILI FARSA

Piše: Aleksandar Lipkovski
Pozadina zahteva za moju smenu s mesta predsednika Nacionalnog prosvetnog 

saveta (NPS) nije u vezi s efikasnošću, stručnošću i kvalitetom rada, niti s optuž
bama iznetim na nedavnoj sednici skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, 
tehnološki razvoj i informatičko društvo. Ona je veoma jednostavna. Ministarstvu 
prosvete, kao ni vladajućoj većini u Narodnoj skupštini, nije potreban NPS kao ne
zavisan prosvetni organ koji ne bi bio pod kontrolom ministra, niti političkih partija 
i koji bi donosio promišljene odluke usaglašene sa srpskom stručnom prosvetnom 
javnošću.

Svoj animozitet prema Nacionalnom prosvetnu savetu ministar prosvete Mladen 
Šarčević pokazao je veću svom prvom javnom intervjuu, objavljenom u „Politici“ 
u avgustu prošle godine. na sve moje predloge o saradnji Ministarstvo prosvete 
odgovaralo je ćutanjem, a sam ministar je na sednicu NPSa došao samo jedanput.

Posebno treba istaći da je u delovanju ministra prosvete, ali i cele vladajuće većine 
u dužem vremenskom periodu, prisutan animozitet prema Univerzitetu u Beogradu i 
drugim državnim univerzitetima, kao i težnja dodatne podrške privatnim univerzite
tima i školama. Dovoljno je samo pogledati kadrovsku politiku vlade. Ne znam da li 

su za to krivi finansijski razlozi – ogroman novac koji se iz evropskih pretpristupnih 
fondova vrti u srpskoj prosveti izvan regularnih budžetskih tokova i koji treba kon
trolisati, direktno učešće proevropskog faktora u Ministarstvu prosvete (pametni Srbi 
u Srbiji, izgleda, Evropskoj uniji nisu potrebni), ili ambicije iz mladosti (neostvarene 
univerzitetske karijere i završeni trećerazredni univerziteti).

Vladajuća većina prosto ne želi bilo kakvu nezavisnu kritiku i korekciju kursa 
kojim ide. Ako budu usvojene izmene prosvetnih zakona, a svi su izgledi da će biti, 
ministar prosvete će u poziciji apsolutiste upravljati kompletnim stanjem u prosveti. 
on, naravno, može vući i demagoški pozitivne poteze (recimo, vanredna kontrola po
laganja male mature koju je, uzgred tražio i NPS). Ali je jasno da će preko njega vlast 

imati apsolutnu kontrolu u prosveti, direktore svih škola biraće i postavljati ministar 
a vlada će imenovati članove Nacionalnog prosvetnog saveta, Nacionalnog saveta za 
visoko obrazovanje, kao i direktore Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 
i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Da je ministar Dositej Obradović u vremenu stvaranja moderne Srbije to bi možda 
i bilo dobro, iako sam siguran da sam Dositej 
tako nešto danas ne bi želeo. Ali danas, to je 
apsolutno neprihvatljivo i ide u pravcu lažno 
reformskog (a u stvari boljševički revoluci
onarnog) menjanja prosvete i svesti srpskog 
naroda. Ostaje nam da se, kao u romanu „Fa
renhajt 451“ Reja Bredberija, povučemo u 
osamu i učimo knjige napamet, jer ih uskoro 
neće biti.

 *Predsednik Nacionalnog 
 prosvetnog saveta 

VLASTI NIJE POTREBAN 
NEZAVISAN NACIONALNI 

PROSVETNI SAVET

Piše: Slobodan Prodanović
„Crno dete, na šta to ličiš? Pogledaj se kako izgle

daš, krvave oči, podočnjaci, kost i koža! Danima 
ništa ne jedeš, ne spavaš, ne smeješ se... Šta se to 
dešava s tobom, imaš li neki problem? Meni možeš 
da kažeš sve...“ ’“Nemam mama, sve je u redu...“

Koliko je samo roditelja svršenih osnovaca vodilo 
ovakav razgovor ovih dana sa svojim detetom. I nije 
bilo sve u redu... A zbog čega?

Bolesna ambicija i kompleksi pojedinih roditelja; 
neiskustvo, nezrelost, strah i trema kod dece, i još 
jednom dece; teška ili barem nepotrebna, suvišna 
pitanja, iz gradiva petog ili šestog razreda, koja ni 
polovina odraslih ne zna da reši... Neki od nas su 
prethodnih dana, a bogami i meseci, svojoj deci na
pravili pakao od života, i to izjavama – Budeš li sad 
zakazao, ne vraćaj mi se kući, ili – dok si pod mojim 

krovom biće onako kako ja kažem, ili – nemoj 
slučajno da me obrukaš tamo, ili... Trošeni je 
silan novac za spremanje gradiva, cele plate 
su išle na profesore, pravio se pritisak, bilo je 
to pitanje života i smrti. A preko puta nas dete, 
i još jednom dete. Dete koje još uvek ne zna 
da se suoči sa tremom; sa blokadom, sa pra
vim stresom. Dete koje ne zna kako da se suo
či sa vrtoglavicom, sa glasnim lupanjem srca, 

sa otežanim disanjem, i to sve u samo dva sata. Dete 
koje je moralo da zna sve srpske srednjovekovne rud
nike, šta je gornji i donji rakurs, ili piktogram, gde 
na crtežu nedostaje komplementarnost boja i oblika, 
koja je tačna masa i obim fudbalske lopte (mislim da 
to ni Leo Mesi ne bi znao), gde je zastupljena sup
tropska klima, kakva peraja ima pelikanoidna jegulja, 
ko se rukovao 1942. godine, da li slon ima dlake, koja 
su dva osećanja ili raspoloženja obuzela pripoveda
ča (majko mila!), koja je metafora poslužila pesniku 
kao inspiracija – je li drvo ili cvetak?!? Pa mi smo, 
bre, sa našim Jožom i svinjskom glavom i sankanjem 
u koritu još i fenomenalno prošli! To se barem lako 
pamtilo.

A to isto dete nema pojma, recimo, kakvo je škol
stvo u nekoj susednoj ili bilo kojoj drugoj evropskoj 
državi. Ne zna koliko je njihovo gradivo, koliko i šta 

uče u osnovnoj školi, koja pomagala imaju, da li još 
uvek koriste kredu, ili flomaster, ili kompjuter, ne 
daj bože! To se njih ne tiče. Bitni su srednjovekovni 
rudnici! Iskreno, za svojih četrdeset i kusur, još ni
sam sreo čoveka ili čuo za takvog kome je za njegov 
posao koji radi potreban taj podatak. Čak ni u kvizu 
nećete naći tako nešto.

I još jednom pitanje – zbog čega prijemni? Pa 
jednostavno zbog toga što država ne sme da kaže, ni 
deci ni roditeljima, da nam je ceo školski sistem u 
blatu već decenijama, da su nastavnici nezadovolj
ni i ne motivisani da rade, da se gradivo i tehnike 
predavanja nisu menjali i usavršavali ko zna otkad, 
da ocene nikako nisu merilo znanja i da se najčešće 
dobijaju po principu koliko su roditelji dece imućni 
i da li su u stanju da plaćaju detetu privatne časove 
u privatnoj školi nastavnika koji je na prvom času u 
petom razredu podelio deci brojeve telefona te iste 
privatne škole!

Zato – NE prijemnom! Promenite ceo sistem iz 
korena, jer džaba sve kad će ta ista deca koja i uspeju 
da ga polože, da nabubaju sve te nepotrebne stvari, da 
se upišu u srednju školu koju žele, a potom i fakultet, 
gle čuda, i ukoliko sve to završe, pobeći glavom bez 
obzira iz ove nesrećne zemlje i potražiti sreću negde 
daleko odavde.

PRIJEMNI ISPITI 
ZA TRAUMIRANJE 
DECE I RODITELJA
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Статистика

Просечна бруто зарада 
исплаћена у мају 2017. 
године износила је 64.860 

динара, а просечна исплаћена нето 
зарада (без пореза и доприноса) из
носила је 47.136 динара. У односу 
на претходни месец, просечне бру
то и нето зараде биле су мање за 5,0% номинално, односно за 4,5% ре
ално. У поређењу са истим месецом прошле године, просечне бруто и 
нето зараде биле су веће за 7,2% номинално, односно за 3,6% реално. На 
месечне осцилације индекса просечних зарада (м/м1) у највећој мери 
утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања просечних зарада 
дају међугодишњи индекси (м/м12) (Републички завод за статистику од 
1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да 
они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)).

Елем, месеца маја просечна зарада у Србији, на основу података 
Републичког завода за статистику о примањима у 19 делатности, била 
47.136 динара. од чега је, у седам делатности просечна зарада била да
леко виша од просека, али је у чак 12 нижа од просечне зараде у ре
публици. Највећу просечна зарада у мају исплаћена је запосленима у 
делатности информисања и комуникација – 80.477 динара, а најмање у 
услугама смештаја и исхране – свега 28.620 динара.

По висини зараде предњаче и запослени у финансијској делатности и 
делатности осигурања с просечном зарадом од 78.554 динара, а потом 
следе они који раде у делатности снабдевања електричном енергијом и 
гасом – 78.482 динара, као и у области рударства, где је просечна мајска 
зарада била 75.755 динара. Изнад просека су зарадили и и у стручним, 
научним и иновационим делатностима – 68.141 динар, саобраћају и 
складиштењу – 48.962 динара , као и они који раде у државној управи и 
обавезном социјалном осигурању – 48.290 динара.

Зараде знатно више од просечних прошлог месеца исплаћене су у ус
лужним делатностима – 93.040 динара, финансијским услугама – 89.664 
динара, као и за програмске активности и емитовање – 85.708 динара. 
Више од просека зарадили су и запослени у производњи основних фар
мацеутских производа – 80.389 динара, производњи пића – 77.800 ди
нара, експлоатацији угља – 75.939 динара, телекомуникацијама – 74.703 
динара, те научно истраживачкој делатности – 64.435 динара.

Према подацима Републичког завода за статистику просечна мајска 
зарада у Војводини, од 44.323 динара, била је на другом месту и то иза 
Београдског региона, где је просечна зарада 60.186 динара. Уколико се 

упореди номинални индекс мајске 
просечне зараде с оном исплаћеном 
у априлу у Војводини зарада је за 
9,2 одсто нижа, а у односу на крај 
прошле године мајска зарада је 
нижа чак за 11,1 одсто. Просечна 
мајска плата у Војводини нижа је 

од оне исплаћене прошле године у истом емсецу и то за 0,05 одсто. Уко
лико се, пак, пореде првих пет месеци ове са истим периодом прошле 
године војвођанска просечна зарада је за 2,8 одсто већа.

У оквиру појединих делатности просечна мајска плата била је из
над 100.000 динара, а највиша је исплаћена запосленима у ваздуш
ном саобраћају – 172.715 динара, што је скоро четири просечне репу
бличке плате. Иза њих су запослени у управљачким делатностима и 
саветовању  с просечном зарадом од 130.145 динара, затим запосле
ни у производњи дуванских производа са зарадом од 126.446 динара. 
У области производње кокса и деривата нафте просечна мајска зарада 
била је 119.003 динара, експлоатацији сирове нафте – 114.119 динара, 
рекламирању и истраживању тржишта – 110.305 динара, а рачунском 
програмирању и консултантским делатностима – 110.173 динара.

Разлика између највише и најниже мајске нето зараде износи чак 
151.255 динара. Наиме, толика је разлика између зараде у ваздушном 
саобраћају и у делатности кинематографије, телевизијске и музичке 
продукције у којој су прошлог месеца зараде биле свега 21.460 динара, 
што је мање и од минималне зараде у Србији. Зараде мање од 30.000 ди
нара прошлог месеца исплаћене су у делатностима путничких агенција 
и туроператора  22.353 динара, сакупљању, третману и одлагању от
пада  22.698 динара, изнајмњивање и лизинг – 23.949 динара, те по
правка рачунара – 24.741 динара. Мајска зарада запослених у помоћним 
услужним делатностима биле су 25.741 динара, онима који послужују 
и припремају храну исплаћено је 26.139 динара, у производњи одевних 
предмета – 27.624 динара, остале личне услужне делатности  28.072 
динара, а у делатности производња коже и предмета од коже – 28.740 
динара.

Статистички подаци показују да су у мају ове године запослени у 
образовању и здравству и социјалној заштити имали мања примања од 
републичког просека. Тако су запослени у образовању просечно зара
дили 41.641, а у здравству и социјалној заштити 44.330 динара. Мањи 
просек од републичког имају и запослени у грађевинарству – 41.620, 
као и они у прерађивачкој индустрији.

ЗАРАДЕ У МАЈУ НАЈВИШЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 
• Највећа просечна мајска зарада 172.715, најмања 21.460 динара • Образовање и здравство испод 

републичког просека • Војвођани са 44.323 динара и даље испод просека 

Годишња стопа инфлације* (мерена индексима потрoшачких цена)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016. 2,4 1,5 0,6 0,4 0,7 0,3 1,2 1,2 0,6 1,5 1,5 1,6

2017. 2,4 3,2 3,6 4,0 3,5 3,6      

Месечна стопа инфлације** (IPC)

2016. 0,6 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,9 0,6 0,7 0,1 0,1

2017. 1,4 0,7 0,2 0,8 -0,5 0,2      

*промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %
**промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %

V 2017  V 2017 
IV 2017

 V 2017 
V 2016 VI 2017  VI 2017 

V 2017
 VI 2017 
VI 2016

Бруто (RSD) 64.860 95,0 107,2 67.857 104,6 106,0
Нето (RSD) 47.136 95,0 107,2 49.238 104,5 106,0
Нето (EUR) 383 95,4 107,1 404 105,3 107,2

ИНФЛАЦИЈА 3,5 (У МАЈУ), 3,6 ОДСТО (У ЈУНУ) 

Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне про
мене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну 
потрошњу. Цене ових производа и услуга у мају 2017. године, 

у односу на април 2017. године, у просеку биле су ниже за 0,5%. Потро
шачке цене у мају 2017. године, у поређењу са истим месецом претходне 
године, повећане су 3,5%, док су у поређењу са децембром 2016. године, 
повећане 2,7%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификова
них према намени потрошње, у мају 2017. године, у односу на претход
ни месец, највећи пад цена је забележен у групи Храна и безалкохолна 
пића (1,4%). Пад цена је забележен и у групама Стан, вода, електрич
на енергија, гас и друга горива и Транспорт (за по 0,2%), као и у гру
пи Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,1%). Раст цена 
забележен је у групи Ресторани и хотели (0,4%), у групама Здравство и 
Образовање (за по 0,3%), затим у групама Рекреација и култура и Oдећа и 
обућа (за по 0,2%) и у групи Комуникације (0,1%).

Цене ових производа и услуга у јуну 2017. године, у односу на мај 
2017. године, у просеку су повећане за 0,2%. Потрошачке цене у јуну 
2017. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане 
су 3,6%, док су у поређењу са децембром 2016. године, повећане 2,9%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих 

према намени потрошње, у јуну 2017. године, у односу на претходни 
месец, раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (3,6%), 
Комуникације (0,6%), Храна и безалкохолна пића (0,5%) и у групама 
Здравство и Образовање (за по 0,1%). Пад цена забележен је у групама 
Транспорт (0,9%), Oдећа и обућа (0,4%), Ресторани и хотели (0,3%), 
Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,2%), као и у групи 
Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,1%). 

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 
(Републички завод за статистику од 1999. године не располаже пода

цима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату 
података за Републику Србију).

JUN 2017: ZARADE ZA GODINU DANA 2,3 ODSTO VEĆE! 
• Neto junska zarada 49.238 dinara (404 evra), u Vojvodini 48.123 • Ko upravlja i savetuje, zaradi 180.644 dinara • Prosečna 
junska neto plata u Vojvodini manja od proseka 1.115 dinara • U Vojvodini najviše zarađuju Vrščani, u Alibunaru upola manje 

• U južnoj Bačkoj rast 11,6 odsto • 19.561 dinar za skupljanje otpada • 9 delatnosti zaradi više od 100.000 dinara

Prosečna bruto zarada isplaćena u junu 
2017. godine iznosila je 67.857 dinara. 
Prosečna neto zarada (bez poreza i dopri

nosa) isplaćena u junu 2017. godine bila je 49.238 
dinara ili 404 evra.

U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto 
zarada nominalno je bila veća za 4,6%, a realno 

veća za 4,4%, dok je prosečna neto zarada veća 
za 4,5% nominalno i za 4,3% realno. U poređenju 
sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i 
neto zarade veće su za 6,0% nominalno, odnosno 
za 2,3% realno.

Prosečna junska neto plata u Vojvodini bila je 
48.123 dinara i manja je od republičkog proseka 

1.115 dinara. Od sedam oblasti u Vojvodini, pro
sečnu junsku platu veću od republičke prosečne 
neto zarade prošlog meseca imale su samo dve 
oblasti – Južnobačka i Južnobanatska, dok je pre
ostalih pet imalo manje od republičkog proseka. 
Prosečna neto zarada prošlog meseca u Južnobač
koj oblasti iznosila je 53.054 dinara, a u Južnoba
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natskoj 49.886. U isto vreme, u Severno
bačkoj oblasti bila je 45.650, Sremskoj 
44.700, Srednjobanatskoj 43.641, Se
vernobanatskoj 43.531 i Zapadnobačkoj 
oblasti 40.445 dinara.

Najveća prosečna junska neto plata za
beležena je u Vršcu – 64.667 dinara, čime 
se taj banatski grad vratio na čelo opština 
koje imaju najveću prosečnu zaradu. Iza 
njega je neto junska plata viša od proseč
ne zabeležena u Novom Sadu – 58.159, 
zatim u Pećincima – 55.539, Beočinu 
– 49.980, Pančevu – 49.246, Kanjiži – 
49.089, dok je u Bačkoj Palanci 47.593, 
u Subotici 47.231, Sremskoj Mitrovici 
46.001 i Zrenjaninu 45.436 dinara.

Među „topdeset” najmanjih prosečnih 
plata prošlog meseca na prvom mestu je, 
kao i prethodnih meseci, Alibunar s 32.009 
dinara, što je tačno upola manje od proseka 
koji su ostvarili zaposleni u opštini Vršac. 
Iza njega su Bački Petrovac – 32.231, Bač 
– 33.742, Mali Iđoš – 34.318, Srbobran – 
34.887, Titel – 35.128, Plandište – 35.239, 
Opovo – 35.705, Bela Crkva – 36.288, 
Čoka – 36.710 i Irig – 36.987 dinara.

Od 45 opština u Vojvodini u 17 je pro
sečna junska zarada manja od 40.000 di
nara, dok je u preostalih 28 on iznad 
tog iznosa.

Najveći rast prosečne zarade u junu 
zabeležen je u Južnobačkoj oblasti, 
11,6 odsto. U toj oblasti samo dve 
opštine – Sremski Karlovci i Vrbas – 
imaju junsku prosečnu platu manju od 
majske, dok preostalih devet beleži 
povećanje zarada. Međutim, kada se 
poredi jun ove godine i isti mesec lane, 
najveći pad zarada zabeležen je u Beo
činu, i to 5,3 odsto, dok se najveće po
većanje beleži u Temerinu – 11,2 odsto.

Najveći rast prosečne junske zarade 
u odnosu na maj zabeležen je u Staroj 
Pazovi – 28,1 odsto, zatim u Bačkom 
Petrovcu – 26,9, Vršcu – 24,8, Šidu 
– 18,7, Odžacima – 13,8, Beočinu – 
11,8, Apatinu – 9,5, Žablju i Adi – 9,3, 
Kanjiži – 9,2 i u Subotici – 7,5 odsto. 
U isto vreme, u pet lokalnih samou
prava u Vojvodini prošlog meseca 
prosečna plata manja je nego majska: 
u Sremskim Karlovcima 9,2 odsto, 
Pančevu 4,8 , Vrbasu 1,2 , Zrenjaninu 
0,2 i Opovu 0,1 odsto.

Sveukupno, junska prosečna plata u 
Vojvodini veća je 8,6 odsto nego što je 
bila u maju.

U delatnosti informisanja i komu
nikacije prosečna neto plata u junu 
bila je 90.587 dinara, u snabdevanju 
električnom energijom, gasom i pa
rom 81.133, rudarstvu 
76.775, državnoj upravi 
i obaveznom osiguranju 
49.940.

Prosečna junska pla
ta u saobraćaju i skla
dištenju bila je 49.566 
dinara, prerađivačkoj 
industriji 48.556, građe
vinarstvu 45.358, zdrav
stvu i socijalnoj zaštiti 
43.694, a obrazovanju 
42.938. Ona je u snab
devanju vodom i uprav
ljanju otpadnim vodama 
iznosila 42.583 dinara, 
poljoprivredi, šumar
stvu i ribarstvu 42.508, 
administrativnim i po
moćnim uslužnim delat
nostima 39.706, u umet
nosti, zabavi i rekreaciji 
38.439, trgovini na ve

liko i malo 37.747 i u ostalim uslužnim 
delatnostima 35.902.

Razlika između najveće i najmanje pla
te ostvarene prošlog meseca po delatno
stima je 59.330 dinara, jer toliko se dobije 
kada se uporede zarade ostvarene u finan
sijskim delatnostima i delatnosti osigura
nja od 95.232 i zarade u ostalim uslužnim 
delatostima od 35.902 dinara. Drugim re
čima, razlika između neto zarada u te dve 
delatnosti veća je od prosečne republičke 
plate, koja je u junu bila 49.238 dinara.

Još je veća razlika između zarada na 
pojedinačnim poslovima unutar delatnosti 
čije podatke obrađuje Republički zavod za 
statistiku. Tako zaposleni u upravljačkim 
delatnostima i savetovanju imaju prosečnu 
neto junsku platu od 180.644 dinara, a de
vet puta manje od njih zaradili su zaposleni 
u sakupljanju, tretmanu i odlaganju otpada 
– svega 19.561 dinar. Na stranu to što stati
stički podaci pokazuju da je prosečna neto 
zarada zaposlenih u toj delatnosti manja od 
minimalne zarade, a to ne bi smela da bude 
s obzirom na to da je minimalac zagaranto
van svima koji rade osam sati dnevno.

Druga najveća junska neto plata zabele
žena je u vazdušnom saobraćaju – 165.358 

dinara, zatim u računskom programi
ranju i konsultantskim delatnostima 
– 160.891, pa u uslužnim delatnosti
ma u rudarstvu – 142.215, reklamira
nju i istraživanju tržišta – 130.566. U 
delatnosti finansijskih usluga prošlog 
meseca prosečna neto zarada bila je 
110.979 dinara, u eksploataciji sirove 
nafte i prirodnog gasa 103.858, proi
zvodnji duvanskih proizvoda 103.116 
i proizvodnji osnovnih farmaceutskih 
proizvoda 101.601. To je devet delat
nostima u kojima je junska plata bila 
iznad 100.000 dinara, odnosno daleko 
iznad 500 evra kao sna o prosečnoj pla
ti u Srbiji o kojoj sanja ogromna većina 
zaposlenih.

Najmanja prosečna neto zarada 
prošlog meseca zabeležena je, kao što 
je već istaknuto, u sakupljanju, tre
tmanu i odlaganju otpada – 19.561 di
nar, zatim u kinematografiji – 21.460, 
popravci računara i predmeta za ličnu 
upotrebu – 25.567, pomoćnim de
latnostima u finansijskim uslugama 
i osiguranju – 25.727, delatnostima 
pripremanja i posluženja hrane i pića 
– 26.017, ostalim ličnim uslužnim 
delatnostima – 28.177, preradi drveta 
i proizvoda od drveta – 28.433, pro
izvodnji odevnih predmeta – 29.203 
i sportskoj, zabavnoj i rekreativnoj 
delatnosti – 29.280.

Osim poslova u de
latnostima u kojima je 
junska plata „prešišala” 
100.000 dinara, ima još 
25 onih čija su prosečna 
primanja veća od prose
ka republike od 49.238 
dinara. Među njima, 
najveću prosečnu jun
sku platu zabeležili su 
zaposleni u proizvodnji 
koksa i derivata nafte 
– 97.849 dinara, zatim 
delatnost udruženja – 
88.566, programske 
aktivnosti i emitovanje 
– 87.543, proizvodnja 
računara, elektronskih 
i optičkih proizvoda 
– 80.237, telekomuni
kacije – 79.139, eksplo
atacija uglja – 78.524 i 
druge.

Zarade u prosveti i republički prosek

Period
Prosečne zarade Pro. zar. bez poreza i doprinosa

Ukupno 
RS

Obrazo-
vanje

Indeks 
(3:2)

Ukupno 
RS

Obrazo-
vanje

Indeks 
(6:5)

1 2 3 4 5 6 7
I 2016 55.763 55.190 98.97 40.443 39.696 98.18
II 2016 61.279 55.754 90.98 44.450 40.101 90.22
III 2016 63.029 56.238 89.23 45.870 40.524 88.35
IV 2016 67.464 56.708 84.06 49.249 40.784 82.81
V 2016 60.520 55.431 91.59 43.951 39.885 90.75
VI 2016 64.019 56.801 88.73 46.450 40.845 87.93
VII 2016 63.699 57.168 89.75 46.280 41.112 88.83
VIII 2016 62.474 55.482 88.81 45.286 39.924 88,16
IX 2016 64.150 60.146 93.76 46.558 43.195 92.78
X 2016 62.414 56.474 90.48 45.281 40.609 89.68
XI 2016 63.061 56.215 89.14 45.767 40.438 88.36
XII 2016 73.641 59.029 80.16 53.456 42.400 79.32

I 2017 57.231 57.732 100,88 41.508 41.432 99.82
II 2017 64.847 58.703 90,53 46.990 42.146 89.69
III 2017 65.695 58.368 88,85  47.814 41.991 87,82
IV 2017 68.246 59.062 86,54 49.635 42.427 85,48
V 2017 64.860 57.873 89,23 47.136 41.641 88,34
VI 2017 67.857 59.745 88,05 49.238 42.938 87,21

Prosečne zarade po zaposlenom u 
Republici Srbiji, po delatnostima

Zarade Neto zarade
VI 2017 I-VI 2017 VI 2017 I-VI 2017

Ukupno 67857 64794 49238 47057

Polj., šumarstvo i ribarstvo 59023 56834 42508 41012

Rudarstvo 107411 106536 76775 76209

Prerađivačka industrija 66859 61719 48556 44955

Snabdevanje el. ener., gasom i parom 114176 110957 81133 78939

Snabd. vodom i uprav. otpadnim vodama 58929 56700 42538 40906

Građevinarstvo 62261 57783 45358 42088

Trg. na vel. i malo i popr. mot. voz. 50944 51250 37404 37747

Saobraćaj i skladištenje 68663 66566 49969 48566

Usluge smeštaja i ishrane 40877 39499 30081 29087

Informisanje i komunikacije 120974 120573 90587 90607

Fin. delatnosti i delatnost osiguranja 130830 114832 95232 83650

Poslovanje nekretninama 94423 76453 70099 55963

Str., naučne, infor. i tehn. delat. 104498 97228 78343 71987

Admin. i pomoćne uslužne delat. 54852 53141 39706 38493

Drž. uprava i obavezno soc. osiguranje 69580 67733 49940 48620

Obrazovanje 59745 58581 42938 42096

Zdravstvena i socijalna zaštita 60650 57294 43694 41268

Umetnost; zabava i rekreacija 52901 52312 38439 37897

Ostale uslužne delatnosti 48722 47065 35902 34714

Zarade Neto zarade

VI 
2017

I-VI 
2017

VI 2017
V 2017

I-VI 2017
I-VI 2016

VI 
2017

I-VI
2017

VI 2017
V 2017

I-VI 2017
I-VI 2016

Republika Srbija 67857 64794 104,6 104,4 49238 47057 104,5 104,4
Srbija  Sever 75301 71917 104,6 104,4 54749 52317 104,5 104,3
Beogradski region 84054 81369 102,0 105,4 61159 59290 101,6 105,4
Region Vojvodine 66253 62106 108,3 103,5 48123 45080 108,6 103,3
Zapadnobački okrug 55904 52939 106,3 101,2 40445 38356 106,2 101,1
Južnobanatski okrug 69051 64961 105,3 102,4 49886 47133 105,3 102,4
Južnobački okrug 72580 67839 110,9 102,0 53054 49369 111,6 101,7
Severnobanatski okrug 60105 55565 106,0 104,8 43531 40214 106,1 104,6
Severnobački okrug 63279 59541 106,8 105,7 45650 43100 106,7 105,7
Srednjobanatski okrug 60564 58578 100,9 107,2 43641 42297 100,6 106,7
Sremski okrug 61611 57019 111,5 106,1 44700 41392 111,7 106,0
Srbija – Jug 57932 55281 104,6 104,5 41891 40031 104,5 104,5
Reg. Šumadije i Zap. Srbije 56603 54217 104,5 105,3 41028 39346 104,5 105,2
Reg. Južne i Istočne Srbije 59533 56560 104,8 103,6 42931 40854 104,4 103,6
Reg. Kosovo i Metohija        
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СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПУН И СРАЗМЕРАН  
ГОДИШЊИ ОДМОР

Када запослени искористи пун годишњи одмор за календарску годину, 
на почетку године, а касније током те године дође до престанка радног 
односа запосленог, послодавац може да тражи накнаду штете од запосле-
ног по општим прописима о накнади штете.

У члану 68. ст. 2. и 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да запослени стиче право на 
коришћење годишњег одмора у календарској години после месец дана не
прекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. Запослени 
не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може 
ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка рад
ног односа у складу са овим законом.

Одредбом члана 72. Закона о раду прописано је да запослени има право 
на дванаестину годишњег одмора (сразмеран део) за сваки месец рада у 
календарској години у којој је засновао радни однос или у којој му престаје 
радни однос.

Према члану 76. став 1. Закона о раду у случају престанка радног одно
са, послодавац је дужан да запосленом који није искористио годишњи од
мор у целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо коришћења 
годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сраз
мерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора. Накнада из става 1. овог 
члана има карактер накнаде штете (члан 76. став 2. Закона о раду).

Према томе, с обзиром да је у конкретном случају запослени, коме је пре
стао радни однос 2.3.2015. године, имао право на сразмеран годишњи одмор у 
складу са чланом 72. Закона о раду, и да је исти искористио пре престанка рад
ног односа, нема право на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор.

У вези са вашим питањем о стицању права запосленог на пун и сразмеран 
годишњи одмор, у складу са наведеним чланом 72. Закона о раду, запослени 
има право на сразмеран годишњи одмор у календарској години у којој је за
сновао радни однос, односно у години у којој му радни однос престаје. У 
свим другим случајевима запослени има право на пун годишњи одмор.

У случају који наводите, односно када запослени искористи пун годишњи 
одмор за календарску годину, на почетку године, а касније током те годи
не дође до престанка радног односа запосленог, послодавац може да тра
жи накнаду штете од запосленог по општим прописима о накнади штете. 
(Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, број: 011-00-306/2015-02 од 7. априла 2015)

ПРАВО НА ГОДИШЊИ ОДМОР ЗАПОСЛЕНОГ  
КОМЕ МИРУЈУ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Током трајања мировања радног односа запослени одсуствује са рада, 
а сва права и обаезе које се стичу на раду и по основу рада мирују, те 
запослени има право на годишњи одмор сразмерно броју месеци које је 
провео на раду, пре или након мировања радног односа.

Одредбом члана 68. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да запослени има право на годишњи 
одмор у складу са овим законом. Запослени стиче право на коришћење 
годишњег одмора у календарској години после месец дана непрекидног рада 
од дана заснивања радног односа код послодавца. Под непрекидним радом 
сматра се и време привремене спречености за рад у смислу прописа о здрав
ственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду зараде.

Одредбом члана 79. Закона о раду утврђени су случајеви када запослени 
има право на мировање радног односа. Током трајања мировања радног одно
са запослени одсуствује са рада, а сва права и обавезе које се стичу на раду и 
по основу рада мирују, те запослени има право на годишњи одмор сразмерно 
броју месеци које је провео на раду, пре или након мировања радног односа. 
Током обављања функције код другог послодавца, запослени остварује право 
на сразмеран годишњи одмор код послодавца код којег обавља функцију.

Имајући у виду наведено, запосленом који одсуствује са рада по основу 
мировања радног односа у складу са чланом 79. Закона о раду мирује и право 
на годишњи одмор, осим ако је законом, општим актом, односно уговором о 
раду другачије одређено.

Одредбом члана 76. Закона о раду прописано је да је у случају престан
ка радног односа послодавац дужан да запосленом који није искористио 
годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо 
коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 ме
сеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

Имајући у виду да приликом примене института мировања радног односа, 
запосленом не престаје радни однос већ му права и обавезе које се стичу на 
раду и по основу рада мирују, мишљења смо да нису испуњени услови за при
мену члана 76. Закона о раду, односно да запослени нема право на накнаду 
штете за неискоришћен годишњи одмор. (Мишљење Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 011-00-52/2016-02 од 29. 
фебруара 2016)

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА НАКОН ПОВРАТКА НА РАД 
ПОСЛЕ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ У ДРЖАВНОМ ОРГАНУ

Дужина годишњег одмора запосленом који се враћа на рад након 
обављања функције одређује се према критеријумима послодавца код 
кога се запослени враћа на рад. У односу на тако утврђену дужину одмо-
ра и потврде, о искоришћеном броју дана годишњег одмора, послодавац 
ће утврдити право на преостале дане годишњег одмора.

Чланом 68. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14, у даљем тексту: Закон) прописано је да запослени стиче право 

на коришћење годишњег одмора у календарској години после месец дана 
непрекидног рада од дана заснивања радног односа. Даље, одредбом члана 
72. Закона прописано је да запослени има право на дванаестину годишњег 
одмора (сразмеран део) за сваки месец рада у календарској години у којој је 
засновао радни однос или у којој му престаје радни однос.

Запослени, коме мирује радни однос због именовања на функцију у 
државном органу, остварује права и обавезе код послодавца код кога обавља 
функцију. Из тога следи да сте право на годишњи одмор, према одредбама 
тада важећег Закона о раду, стекли код послодавца код кога сте обављали 
функцију на коју сте били именовани/постављени. Такође, према члану 71. 
Закона о раду који је био на снази у тренутку престанка функције, послода
вац је био дужан да Вам изда потврду о искоришћеном броју дана годишњег 
одмора.

Према томе, а с обзиром да сте право на годишњи одмор стекли пре
ма одредбама Закона о раду који је важио у тренутку престанка обављања 
функције, односно повратка на рад, мишљења смо да послодавац код кога се 
враћате на рад треба да вам омогући коришћење годишњег одмора. 

У конкретном случају, дужина годишњег одмора одређује се према 
критеријумима послодавца код кога се враћате на рад. У односу на тако 
утврђену дужину одмора и потврде о искоришћеном броју дана годишњег 
одмора, послодавац ће утврдити право на преостале дане годишњег одмо
ра. (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, број: 011-00-00402/2014-02)

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ИЗ ПРЕТХОДНО ГОДИНЕ  
У КОЈОЈ ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ БИО НА БОЛОВАЊУ

Под непрекидним радом (који је основ за коришћење годишњег одмо-
ра) сматра се и време привремене спречености за рад.

У члану 73. став 12 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да се годишњи одмор користи 
једнократно или у два или више делова у складу са овим законом. Ако за
послени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од 
најмање две радне недеље непрекидно у току календарске години, а остатак 
најкасније до 30. јуна наредне године.

Чланом 68. став 13 Закона о раду прописано је да запослени има пра
во на годишњи одмор у складу са овим законом. Запослени стиче право на 
коришћење годишњег одмора у календарској години после месец дана не
прекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. Под непре
кидним радом сматра се и време привремене спречености за рад, у смислу 
прописа о здравственом осигурању, и одсуства са рада уз накнаду зараде.

У члану 68. став 4. Закона о раду прописано је да запослени не може да 
се одрекне права на годишњи одмор нити му се то право може ускратити 
или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка радног односа у 
складу са овим законом.

У конкретном захтеву се наводи да запослени није искористио годишњи 
одмор за 2015. годину због одсуства са рада по основу привремене спрече
ности за рад, у смислу прописа о здравственом осигурању, као и да је на
кон закљученог боловања 20.06.2016. године, поднео захтев за коришћење 
годишњег одмора за 2015. годину.

Полазећи од напред наведеног у конкретном  случају, мишљења смо да за
послени има право на други део годишњег одмора за 2015. годину, који може 
да искористи најкасније до 30. јуна 2016. године, с обзиром да му је први део 
у трајању од најмање две радне недеље  пропао јер је исти морао да искористи 
у току 2015. године.

Такође, указујемо да запослени само у случају престанка радног односа 
има право на накнаду за неискоришћени годишњи одмор, у складу са чланом 
76. Закона о раду. (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, бр. 011-00-463/2016-02 од 18. јула 2016)

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА НАКОН  
НЕПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА

Период за време неплаћеног одсуства, када запосленом мирују права 
и обавезе из радног односа, не сматра се временом проведеним на раду и 
исти не рачуна код утврђивања дужине годишњег одмора.

Према члану 68. ст. 13. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) запослени има право на годишњи одмор у складу 
са овим законом. Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у 
календарској години после месец дана непрекидног рада од дана заснивања 
радног односа код послодавца. Под непрекидним радом сматра се и време 
привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању 
и одсуства са рада уз накнаду зараде.

Запослени има право на дванаестину годишњег одмора из члана 69. овог 
закона (сразмерни део) за сваки месец дана рада у календарској години у којој 
је засновао радни однос или у којој му престаје радни однос (члан 72. Закона 
о раду).

У члану 78. Закона о раду је прописано да послодавац може запосле
ном да одобри одсуство без накнаде зараде (неплаћено одсуство). За време 
неплаћеног одсуства запосленом мирују права и обавезе из радног односа, 
ако за поједина права и обавезе законом, општим актом и уговором о раду 
није друкчије одређено.

Имајући у виду наведене одредбе Закона о раду, односно да се период за 
време неплаћеног одсуства, када запосленом мирују права и обавезе из рад
ног односа, не сматра временом проведеним на раду и исти не рачуна код 
утврђивања дужине годишњег одмора, у конкретном случају запослени има 
право на сразмерни део годишњег одмора. (Мишљење Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број: 011-00-334/2015-02 
од 20. априла 2015)

Правници одговарају
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ŽENE JOŠ UVEK DALEKO 
NEPISMENIJE OD MUŠKARACA

 
Neki kažu da je nepismenost kao radijacija – posledice nisu 

vidljive odmah. Međutim, kako su nam iz Republičkog zavoda za 
statistiku (RZS) rekli, nepismenost u Srbiji više nije alarmantna 
jer obuhvata svega 1,9 odsto stanovništva, ne računajući područ-
je Kosova i Metohije, što su podaci sa poslednjeg popisa stanov-
ništva iz 2011. godine. Takođe procentualno gledano, u Vojvodini 
je stopa nepismenosti manja (za 0,5 odsto) nego u Centralnoj 
Srbiji. To znači da se u našoj državi 127.462 građana vodi kao 
nepismena, starija od deset godina a koja ne umeju da čitaju i 
pišu. Međutim, 21. vek i te kako karakteriše i nova vrsta nepisme-
nosti a koja se tiče umeća korišćenja računara. Tako je u Srbiji 
kompjuterski nepismeno više od polovine stanovništva (51,01 
odsto), a od procenta, 49,27 odsto njih živi na teritoriji Vojvodine. 

O bilo kojoj nepismenosti da je reč, najmanje se javlja u Beo-
gradu, Novom Sadu i Nišu, a najzastupljenija je u planinskim pre-
delima naše zemlje. Dok, kada je reč o kompjuterski nepismenim 
osobama, oko milion i po građana živi i u selu i u gradu, tako da 
nema neke uočljive razlike. To ukazuje na činjenicu da su nove teh-
nologije, kao i interesovanja za njih, poprilično ista u celoj državi.

Od 6.161.584 državljana Srbije, koliko ih je takođe po posled-
njem popisu, 2,68 odsto njih nema nikakvu stručnu spremu, dok 
16,24 odsto građana imaju visoko ili više obrazovanje. Dok se 
prvi broj više nego duplo smanjio u odnosu na rezultate popisa 
iz 2002. godine, drugi se povećao za trećinu. RZS ima podatke 
o nepismenosti još od 1948. godine, ali za najrealniju sliku po-
ređenja uzima se tek 1953. godina, jer se od tada kod nas uvodi 
međunarodna preporuka da je nepismen onaj ko ne ume ni da 
čita i piše, a isključuju se „polupismena lica“ koja umeju samo 
da čitaju. Tako je sredinom prošlog veka u Srbiji bilo 27,91 odsto 
nepismenih i od tada je taj broj u konstantnom padu.TEKSAS: ZA NEPOSLUŠNE UČENIKE 

BATINE
Tri škole u američkoj državi Teksas saglasile su se da uve-

du batine kao vid kažnjavanja neposlušne dece, ali ta mera će 
moći da se primenjuje samo na deci čiji su roditelji dali pri-
stanak, objavio je britanski „Independent”. U pitanju su škole 
koje pohađaju deca od četiri do 18 godina. Za kažnjavanje su 
propisana jasna pravila - učitelji i nastavnici moći će da koriste 
drvenu palicu kako bi kaznili neposlušne učenike. Svaki učenik 
dobiće po jedan udarac za svaku „vragoliju” kao na primer za 
kršenje pravila ponašanja u učionici ili za neslušanje učitelja. 
Ipak, neće svi nastavnici moći da koriste drvenu palicu - na to će 
pravo imati samo vaspitači i direktor, napominje britanski list. 
Jedan od učitelja veruje da će se na ovaj način efikasnije vaspi-
tavati deca uzrasta od četiri do 12 godina.

Emotivna priča o pojedincu, dečaku koji pokušava postati deo grupe, jer se 
nije “uklapao“ u sredinu, a uz pomoć koje postaje deo nje, nikoga nije ostavila 
ravnodušnim. Dokumentarni film “Belonging“ autora Jasmina Brutusa iz BiH 
i Judith Beuth iz Nemačke koji govori o malom Zejdu Ćoraliću, gluvonemom 
dečaku iz Sarajeva zbog kojeg su njegovi drugari iz razreda Osnovne škole 
“Osman Nakaš“ naučili znakovni jezik, premijerno je prikazan na 23. Sarajevo 
Film Festivalu. Brojna publika, projekciju je ispratila u suzama, jer ih je 
ganula priča malog Zejda, njegova borba, 
ali i borba i velikodušnost njegovog 
razreda da ga razumeju i prihvate, na čelu 
sa učiteljicom Sanelom Ljumanović koja 
nije dozvolila da on bude zanemaren.

Zahvaljujući njenoj upornosti i 
upornosti Zejdovih vršnjaka iz razreda, 
on je počeo govoriti. Zejd, njegovi 
drugari iz razreda i učiteljica Ljumanović 
svojim prisustvom uveličali su sarajevsku 
premijeru. “Rasplakala sam se na kraju. 
Bilo je divno i jako čudno gledati film. 
Tek sad vidim ono što sam svakodnevno 
radila, ono što je bila moja rutina, što sam 
izabrala da radim, što je bio moj život. 

Tek sad vidite koliko smo puno napravili, jer ja imam puno odeljenje dece. 
Njih 32 je bilo u tom trenutku i drago mi je da sam sa svima uspela raditi, da 
su oni uspeli toliko, da su se trudili da sve nauče, a Zejd je u isto vreme dobio 
sve što mu treba”, kazala je Ljumanović.

Decu je naučila da nismo svi jednaki, jer ako je neko gluvonem, drugi ne 
vidi dobro, ili slabije uči, ali da je to dobro, da je u tome sva čar. Njena poruka 
je, a ističe je i kroz film, da svako zaslužuje svoju priliku, da ne treba nastupati 

sa predrasudama jer neko nije kao mi. 
“Mi imamo ista prava, ali smo potpuno 
različiti i od tih prava svako uzima 
ono što mu odgovara u dozvoljenim 
granicama. Mi smo svi različiti i ja ih 
učim da je to super i da se zato moramo 
voleti i poštovati i da nekome treba više 
nečega, nekome nešto drugo, a za istu 
stvar tebi će neko drugi pomoći. Dakle 
bitno je naučiti da poštujemo jedni druge 
i da prihvatamo naše različitosti”, govori 
Ljumanović.

Film je svetsku premijeru imao 1. maja 
u okviru programa “Oppose Othering 
Festivala goEast” u Visbadenu.

ZBOG DRUGARA CEO RAZRED NAUČIO ZNAKOVNI JEZIK

AMERIKANCI: CRNOGORSKI JE 
USTVARI SRPSKI JEZIK

 
Američki tehnički komitet ISO 6392, sa sedištem u Kongresnoj biblioteci 

u Vašingtonu, nije prihvatio kodifikaciju crnogorskog jezika, sa obrazloženjem 
da je u pitanju jedna od varijanti srpskog jezika. Kako prenose podgorički 
mediji, Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević” sa Cetinja već devet godina 
insistira na međunarodnoj kodifikaciji crnogorskog jezika, ali Američki komi
tet na tako nešto ne pristaje. 

Kako se navodi, ne postoji više ništa što crnogorska vlast može da ura
di kako bi uverila Komitet da crnogorski jezik nije „varijanta srpskog jezika 
koji se govori u Crnoj Gori”, već da ima svoju lingvističku prepoznatljivost 
i zaseban istorijski razvoj. Kompletna dokumentacija, reference, preporuke i 
podrška iz regiona već odavno su prosleđeni u Ameriku. 

Međutim, iz Vašingtona je manjeviše stizala jedna te ista poruka da ih još 
niko iz Crne Gore nije ubedio da crnogorski nije varijanta srpskog. U čitavu 
priču, kako se navodi, uključena je i Ambasada Crne Gore u Vašingtonu koja 
lobira za kodifikaciju crnogorskog jezika, ali bez uspeha. Naime, u mejlu, koji 
je potpisala Rebeka S. Gunter, saopšteno je da je Komitet raspravljao više puta 
o crnogorskom jeziku i stav je bio 
da se „radi o varijanti srpskog jezika 
koji se govori u Crnoj Gori“. Tako
đe, predložili su primenu varijantnog 
koda srpME, osim ukoliko se ne po
šalju dodatne informacije za razume
vanje značajnih lingvističkih razlika 
između dva jezika. „Posebni kodovi 
se dodeljuju na osnovu lingvističkih 
razlika, a ne na osnovu političkih 
ili geografskih“, poručila je Gunter, 
preneo je podgorički portal In4S.

SRBI PISMENIJI SAMO OD 
MAKEDONACA

UNESKO svake godine sprovodi istraživanja o stepenu nepismenosti u svetu i 
rezultati ukazuju na to da je ona najviša u Aziji i Africi, a najmanja u Evropi. Neke 
od „najnepismenijih zemalja“ su Gvineja (sa 30,4 odsto pismenog stanovništva), 
Južni Sudan, Centralna Afrička država 
i Avganistan. Kada je reč o državama 
nekadašnje SFRJ, Srbija (98,1 od
sto pismenog stanovništva) se nalazi 
na pretposlednjem mestu, odnosno 
ispred Makedonije (97,8). Najpisme
niji su u Sloveniji (99,7), u Hrvatskoj 
(99,3), Crnoj Gori (98,7) i najzad u 
Bosni i Hercegovini (98,5).


