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СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН НАСТАВНИКА
Наш Синдикат је, и ове године, активно учествовао у догађањима везаним за
5. октобар - Светски дан учитеља. На тај начин НСПРВ и даље, након 18. година
остаје усамљен, можда чак и једини синдикат просветних радника у Србији који
је упоран у обележавању овог наставничког Великдана, солидаран са милионима колега из света. Између осталог тог дана Синдикат је организовао пригодну
Свечану седницу посвећену Светском дану наставника. Седница је одржана у
Старој градској кући у Сомбору. Учесницима су се обратили проф. Ранко Хрњаз,
председник НСПРВ и проф. Хаџи Здравко М. Ковач, председник НСЈСВ, емитовани су тематски филмови везани за Светски дан учитеља, одржане презентације:
„Циљеви одрживог развоја“, „Образовање за све – најважнији међу Циљевима
одрживог развоја“ и „Финансирање будућности“ и приређен коктел за све учеснике. Руководству Синдиката и гостима на Свечаној седници обратили су се представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – ШУ Сомбор и
представници локалне самоуправе.
(→страна 4.)

ШТА ЧЕКА ЈАВНЕ ДЕЛАТНИКЕ?
Светски
дан
достојанственог
рада у Србији 7. октобар обележили су протести просветара, војног и
полицијског синдиката, синдиката
здравства, студентских покрета и
грађанских иницијатива. Повод за
овај скуп испред Владе Србије је необичан притисак власти да што пре
прогура нови Закон о запосленима у
јавним службама као и на брзину донети нови закони о образовању (Закон о основама система образовања
и васпитања и Закон о високом
образовању).
Душан Кокот, потпредседник Независног синдиката просветних радника Војводине објашњава зашто је
један од главних захтева синдиката
да Закон о запосленима у јавним
службама не буде усвојен: „Ми већ
имамо постојећи Закон о јавним службама који посебним законима уређује тај микс разнородних делатности, а на сва друга општа
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питања примењује се Закон о раду.
Власт сада гура овај суманути Закон
који ће за запослене у јавним службама практично суспендовати Закон
о раду, он за нас више неће важити,
њиме постајемо легализовани надничари. Даље, овај Закон суспендује
социјални дијалог. Према новим
одредбама, еснафски, грански синдикати се неће питати чак ни о цени
рада, већ ће о томе одлучивати Влада
на предлог Социјално-економског савета. Затим, колективни уговори губе
смисао, будући да закон наводи да колективним уговором могу бити дефинисана права, али само уколико нису
утврђена овим законом. Проблем је
што сва права већ јесу увређена овим
законом, па тако нећемо имати о чему
да преговарамо, наш колективни уговор ће моћи да стане на папир А4 формата“, каже Кокот.
Још мрачнији део овог Закона је, како Кокот наводи, то што Закон
о запосленима у јавним службама предвиђа преузимање радника из
једне јавне службе у којој је проглашен технолошким вишком, у другу јавну службу, са занимљивим детаљем да притом задржава плату
коју је имао: „Тако ћемо имати на пример преводиоца из амбасаде са
платом од 100.000 динара кога преузима школа као професора језика,
и он ће радити исти посао као његов колега, али за двоструко више
новца, што је супротно Закону о раду који гарантује једнаку зараду
за исти рад. Ту је заправо реч о формирању интерног тржишта рада.
Сваке године из просвете неколико хиљада људи оде у пензију. До
сада смо ми дефинисали редослед преузимања запослених у оквиру
просвете, приоритет је имао неко ко нема пун фонд часова или је у
некој школи постао технолошки вишак. То, међутим, неће више бити
правило, будући да према новом Закону о образовању министар просвете поставља директоре школа, а директори одлучују ко ће се где
запослити. Јасно је да сада министар добија моћ да диригује и уређује
кадрове у систему који има преко 100.000 људи. Још када томе додате
одредбу закона по којој директор има дискреционо право да кажњава
и награђује запослене по неком за сада непознатом механизму, јасно је
да су могућности за манипулацију и уцену огромне. До сада властима
ово Министарство није било толико занимљиво, али сигуран сам да ће
се у некој следећој расподели карата отимати за то место. Међутим, чак
ни то није примарни ефекат ових промена. Примарни ефекат ће бити
намерно дерогирање квалитета образовања”, каже Кокот.

Iz istorije obrazovanja
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SOMBORSKA UČITELJSKA ŠKOLA
I JUŽNOSLOVENSKI NARODI (IV)

oliko je Pešić bio cenjen
u Crnoj Gori vidi se po
tome što je, iako pridošlica, bio na čelu crnogorske učiteljske delegacije na Prvoj opštoj
skupštini hrvatskih učitelja u Zagrebu 1871. godine. njegovo istupanje na Skupštini je vrlo srdačno
pozdravljeno.
Za vreme svog kratkog dvogodišnjeg boravka u Crnoj Gori
Pešić je stekao lep ugled. Otišao
je iz Crne Gore (početkom školske
1872/73. godine) sa ocenom da je
„za cijelo vreme svog bavljenja u
Crnoj Gori vršio svoje učiteljske
dužnosti najsavesnije i sa odličnim
uspjehom“. Pešićevo učiteljevanje
u Srbiji, Crnoj Gori i Vojvodini
simbolizuje delatnost i uticaj Učiteljske škole među našim narodima.
Statistički podaci pokazuju da
se u Somboru školovalo oko 15
učenika iz Crne Gore. Među prvima su bili Dimitrije Đurić sa Cetinja i Zarija Radičević iz Podgorice, koji su kao učenici beogradske
Bogoslovije poslati na godinu dana
(1870/71) radi usavršavanja u drugi razred Učiteljske škole. Kao učitelj Zarija Radičević je sarađivao u
prvim prosvetnim i pedagoškim
listovima Crne Gore. Koliko je visoko cenjena ova škola, potvrđuje
i podatak da je jedan od đaka (Dušan Đurić), nastavljajući školovanje u III razredu uživao stipendiju
kneza Nikole u iznosu od 160 talira
godišnje. Pre njih je u Somboru osposobljen za učitelja Filip Špadijer
(1866/67), ali on nije otišao u Crnu
Goru, nego je prešavši u Bosnu bio
među prvim stručno prekvalifikovanim učiteljima u Sarajevu. Sve
do prvog svetskog rata dolazili su
s vremena na vreme na školovanje
u Učiteljsku školu i učenici iz Crne
Gore.
Prikazujući veze i uticaj Učiteljske škole, treba dodati da se u
njoj školovalo i nekoliko učenika
sa Kosova, pa i jedan iz Bugarske.
U sastavu Karlovačke mitropolije nalazile su se na teritorije
Hrvatske i Slavonije srpske konfesionalne osnovne škole gornjokarlovačke i pakračke eparhije i
delom karlovačke arhidijeceze.
One su bile sastavni deo školskog
sistema srpskih škola u Habzburškoj monarhiji, a nalazile su se pod
neposrednom upravom Školskog
saveta. Učiteljska škola u Somboru
je naročito do osnivanja srpskih
učiteljskih škola u Pakracu i Karlovcu, a i kasnije, osposobljavala
učitelje i za ove osnovne škole.
Zbog toga se ovde navodi samo
nekoliko značajnih podataka iz
odnosa Učiteljske škole i hrvatskih
učitelja.
Pod uredništvom Vukićevića
Školski list je pratio osnivanje
Učiteljske zadruge za potporu siročadi, koju je 1865. godine osnovao
Ivan Filipović sa grupom hrvatskih
učitelja. Da bi se podstaklo osnivanje srpske učiteljske zadruge,
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objavljena su i kompletna Pravila
ove zadruge.
Na Prvoj opštoj hrvatskoj učiteljskoj skupštini u Zagrebu 1871.
godine učestvovao je jedan broj
srpskih učitelja i profesora. Među
njima su bili prof Nikola Vukićević
i bivši učenici somborske Učiteljske škole Vojislav Bakić i Nestor
Miković. Miković je pozdravio
Skupštinu u ime vojvođanskih
srpskih učitelja. Na izložbi učila,
koja je organizovana povodom
održavanja Skupštine, Učiteljska
škola je izložila pozitivno ocenjena Razmetnuta pismena na prvu
obuku u čitanju i Prvi šticu, dok
je Vukićević („za našu pedagogiju
vrlo zaslužni muž“) izložio Bukvar
za škole u Crnoj Gori i sve svoje
do tada objavljene školske knjige.
Na Drugoj opštoj hrvatskoj
učiteljskoj skupštini 1874. godine
učestvovali su profesor Dimitrije
Mita Petrović i dr Vojislav Bakić.
Skupštinu je u ime srpskih vojvođanskih učitelja i „u ime škole u
Somboru, koja već više od 60 god.
naobražuje učitelje, koji uzgajaju
i prosvetljuju srbski narod“, pozdravio Mita Petrović. Profesori
Učiteljske škole Nikola Vukićević
i Mita Petrović primljeni su 1873.
godine za prave članove Hrvatskog
pedagoško-književnog zbora.
Ni kasnije poremećeni zvanični odnosi između Hrvatskog i
Srpskog narodno-crkvenog sabora
zbog položaja srpskih škola u Hrvatskoj nisu mogli onemogućiti
saradnju srpskih i hrvatskih učitelja. Sve to potvrđuje širinu odnosa
i veza somborske Učiteljske škole
sa školstvom jugoslovenskih naroda.
U proteklom periodu Učiteljska
škola je radila u veoma složenim
društveno-ekonomskim prilikama.
Kako su srpske konfesionalne škole bile sastavni deo školskog sistema u Habzburškoj monarhiji, ova
Škola je takođe organizovana po
ugledu na državne škole. Snažan
uticaj na njen rad imali su Bahova apsolutistička uprava, pojačana
mađarizacija, međusobne stranačke borbe i jačanje oslobodilačkih
težnji jugoslovenskih naroda.
U Školi su se za to vreme odigrale veoma značajne promene:
posle uvođenja prave razredne
nastave u vreme školske reforme dr Đorđa Natoševića prešlo je
1869/70. šk. godine na trogodišnje, a zatim 1892/93. šk. godine
na četvorogodišnje školovanje.
Godine 1896/97. usledila je podela
na muška i ženska odeljenja, 1903.
podela Nastavničkog zbora, da bi
se 1910. godine podelom uprava formirale dve škole – Srpska
narodna učiteljska škola i Srpska
narodna učiteljička škola. Poznata
po svojoj dugoj tradiciji i osposobljavanju dobrih i spremnih učitelja, Škola je, uprkos teškoćama,
slabostima i povremenim krizama,
uživala veliki ugled i za celo vreme
spadala u vodeće učiteljske škole

jugoslovenskih naroda. Iako je državnim granicama bila odvojena od ostalih krajeva u kojima su
živeli naši narodi, Učiteljska škola je dala brojne
istaknute učitelje, društveno-političke i kulturne
radnike ne samo Vojvodini nego i Hrvatskoj i Slavoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu.
Formiranje lika srpskih vojvođanskih učitelja
bilo je odraz specifičnih prilika srpskog naroda u
Habzburškoj monarhiji. U ideološkom i stručnom
određivanju vaspitno-obrazovnih sadržaja dominirali su zahtevi državnih vlasti i pravoslavne crkvene hijerarhije, dok se manje osećao neposredni uticaj građanske klase. Prema vladajućim društvenim
normama učitelj se morao pokoravati državnim,
crkvenim i školskim vlastima. Zato se od Učiteljske škole zahtevalo da vaspitava učenike koji će
prvenstveno služiti vladaru, školi i crkvi. U skladu sa ovim organizovan je, kao i u svim tadašnjim
srednjim školama, strog sistem religiozno-moralnog vaspitanja, a zabranjivano učešće učenika u
društvenom i političkom životu.
Nasuprot zvaničnim nastojanjima državnih vlasti
i školske uprave, na formiranje učenika snažno su
uticala tadašnja politička zbivanja i napredna stremljenja omladine. Iz redova učeničke družine „Venac“, a kasnije družina „Natošević“ i „Prehodnica“
izlazili su najprogresivniji učitelji. Pod uticajem srpskih socijalista, omladinskih pokreta, progresivnijeg
dela srpskog građanstva, i napredne štampe, učenici
su neprekidno vodili borbu za humanije odnose u
školi, slobodno udruživaenj i učešće u javnom životu. Kao izraz te borbe izbijali su učenički štrajkovi.
Iako su vlasti suzbijale svaki pokušaj organizovanog otpora učenika, uticaji progresivnih društvenih
snaga bili su često snažniji i dalekosežniji. Ovim se
može objasniti aktivno učešće znatnog broja učitelja
u svim oblastima društvenog života. U predvečerje
prvog svetskog rata, učeničke družine postaju nosioci oslobodilačkih, slobodarskih i naprednih težnji
učiteljske omladine.
Učiteljska škola u Somboru bila je središte razvitka pedagoške teorije i prakse Srba u Monarhiji, čiji je glavni nosilac pola veka bio profesor
i upravitelj Nikola Vukićević, koji je uz glavnog
školskog referenta dr Đorđa Natoševića širio dostignuća evropske nauke. Tokom druge polovine
19. veka dominirala su shvatanja austrijskih i nemačkih hrišćanskih pedagoga-praktičara, tako da
je Herbartova pedagogija prodrla tek početkom 20.
veka. Škola je bila nadaleko poznata po organizaciji pedagoške prakse i osposobljavanju dobrih učitelja-praktičara. Izgrađen sistem praktičnog pedagoškog osposobljavanja učenika dugo se zadržao
u našim učiteljskim školama. Sa radom ove škole
neposredno je povezano izlaženje Školskog lista,
prvog pedagoškog časopisa na srpskohrvatskom
jeziku. Razvijajući raznovrsnu delatnost, Škola je
izrasla u pravi pedagoški centar.
Sa prvim svetskim ratom i raspadom AustroUgarske završava se delatnost Učiteljske škole u
Habzburškoj monarhiji.

(Kraj teksta)
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ПРОТЕСТ ИСПРЕД ВЛАДЕ
Закон о јавним службама повући из процедуре

Н

еколико хиљада припадника више синдиката јавних служби, међу којима су
најбројнији били синдикати просветара, протестовало је у четвртак, 28. септембра, од 11.30 до 12.45 сати испред зграде Владе Србије, против доношења
Закона о запосленима у јавним службама. Упућени су захтеви Влади Србије и Народној
скупштини Србије за повлачењем предлога закона из процедуре, а одржан је и штрајк
просветних радника у школама у којима чланове имају синдикати који су присуствовали и организовали протест: Синдикат радника у просвети Србије, Грански синдикат
просветних радника “Независност” и Унија синдиката. Штрајкачки захтеви је да се “погубни” Нацрт закона о запосленима у јавним службама хитно повуче из процедуре.
“Имамо три главна захтева, а то су побољшање животних услова, јавно финансирано
и свима доступно образовање, као и побољшање радних права” – рекли су учесници
протеста. Присутни су узвикивали различите пароле негодовања, уз подизање транспарената са натписима попут “Не мењајте лош закон о образовању још горим”, “Довели
сте нас на дно” и слично. Кроз масу грађана виделе су се заставе НСПРВ, Новог синдиката здравства Србије, Форума београдских гимназија и других. “Нов закон треба да
уреди нешто што је већ уређено. Дискриминатне одредбе ће начинити од нас надничаре
без пара. Овде се данас ујединило неколико синдиката просветара и здравства са идејом
да овај закон неће проћи”, поручили су синдикалци који тврде да су власти обећале
праведне платне разреде, а да такав предлог није заживео у пракси.

УСВОЈЕНИ “ШКОЛСКИ ЗАКОНИ”
“Народна скупштина Републике Србије у среду 27. септембра је усвојила Закон о основама
система образовања и васпитања” саопштило је
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. “Закон о основама система образовања
и васпитања је “кровни” просветни закон којим
се утврђује доношење Националног оквира
образовања као основе за израду нових наставних планова и програма али се новим законом
такође уводе и новине у систему управљања и
руковођења установама, па ће директори бити
бирани искључиво на основу компетенција,

а последњу реч при избору даваће министар.
Законом је повећана одговорност наставника
за квалитет наставе, оцењивање и поступање
у случајевима кршења забрана, насиља и
дискриминације, а утврђено је да се у пензију
одлази са 65 година” каже се у саопштењу министарства.
Скупштина Србије усвојила је 27.09. и Закон
о високом образовању. Неке од новина које су
законом предвиђене су да је услов за рангирање
за упис у наредну студентску годину на терет
буџета 48 ЕСП бодова као и формирање Савета

послодаваца на свакој високошколској установи,
како би се успоставила веза високог образовања
и привреде. Закон о високом образовању значајно
унапређује систем акредитације кроз оснивање
Националног тела за акредитацију, уводе се нови
стандарди, као и поступак жалбе и процедуре за
издавање дозволе за рад и упис студената тек након завршене акредитације. Новим решењима
даје се прилика наставницима, истраживачима
и студентима да оснивају „spin of“ и „start ap“
компаније, као и могућност ангажовања у настави експерта из привреде.

ВЕЛИКИ ПРОТЕСТ СИНДИКАТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
„5. октобар је пропуштен, 6. октобар се није десио, 7. октобра се боримо за опстанак!“

Н

еколико синдиката јавних служби, међу којима су Полицијски
синдикат, Војни синдикат, НСПРВ и НСЈСВ као и чланови више
грађанских и невладиних организација протестовало је у суботу,
7. октобра (на Светски дан достојанственог рада, прим. уред.) у 14.00 часова испред зграде Председништва Републике Србије (улица Српских владара) у Београду, против измена Закона о раду и за његово суверено право
да уређује подручје рада и радних односа. Тражила се и забрана доношења
Закона о запосленима у јавним службама! Осим тога протестанти су тражили да све зараде у јавном сектору, свих директних и индиректних буџетских
корисника, запослених у јавним предузећима и агенцијама, буду дефинисане јединственим законом, те да се промовише институт колективног
преговарања са послодавцем као институт који једини треба да додатно уреди област радног права. Осим тога протестанти су тражили и измене Закона о
штрајку и дефинисање есенцијалних делатности у складу са међународним
конвенцијама (право на штрајк тоталном обуставом рада које је темељно
право запослених у образовању у другим државама Европе и света), затим

бесплатно школство и здравство, као и спречавање приватизације истих и на
крају смањење максималног броја ученика по одељењу.
Протест су подржала удружења ратних ветерана Србије, Грађанске
иницијативе и покрети, студенти, запослени у поштама, јавним комуналним
предузећима, просветари, рудари, сељаци, радници... “Србија је постала талац у рукама оних којима је народ,' исконски суверен државотворности, поверио вршење власти зарад користи грађана. Међутим, апсолутно сви носиоци власти су злоупотребили јавне функције зарад личне користи и користи
њихове квазиелитистичке групације. За то време грађани су обесправљени,
деморалисани, извршен је покушај социјалне, финансијске и духовне
гетоизације. Нико нема право да обесмишљава постојање човека у Србији
ма како се он звао” кажу организатори.
“Окупља нас борба за државом права, правде и демократских институција;
заустављање приватизације јавних ресурса; социјална сигурност, бесплатно
школство и бесплатно здравство и законом гарантована апсолутна слобода
јавне речи” рекли су организатори протеста.

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ЗА
ДОСТОЈАНСТВЕН РАД: СМАЊИТЕ
ПРОФИТЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ
НСЈС је подржао глобалну акцију борбе за
достојанствен рад и пристојан живот и захтева да се
грађанима омогући да живе од свог рада. “Влада, као
највећи и остали послодавци у Србији морају да схвате
да је достојанствен рад основа достојанственог живота,
и да морају створити могућности да се заради плата од
које се може живети и доприносити друштву”, саопштио је Синдикат поводом 7. октобра - Светског дана
достојанственог рада. Достојанствен рад мора бити у
центру пажње свих, посебно владиних акција усмерених
на обнову економског раста и нову глобалну економију
која ставља људе на прво место. НСЈС указује да би се
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животи радника значајно променили набоље ако би послодавци незнатно смањили своје огромне профите у
корист запослених због чега је слоган овогодишњег Дана
достојанственог рада “Стоп корпоративној похлепи свету је потребно повећање плата”.
Међународна конфедерација синдиката (ITUC, код
нас МКС, прим уред.), која заступа 181 милион радника широм света, указала је, овом пригодом, да један одсто најбогатијих поседује више богатства него остатак
планете, док 80 одсто људи прима минималне зараде у
својим државама од којих не може достојанствено да
живи, наводи се у саопштењу МКС-а.
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Svetski dan učitelja 2017.

SVEČANO OBELEŽEN SVETSKI DAN
NASTAVNIKA 2017.
„Podučavanje u slobodi, osnaživanje nastavnika“

N

(Nastavak sa str. 1)

aš Sindikat je, i ove godine, aktivno
učestvovao u događanjima vezanim
za 5. oktobar - Svetski dan učitelja. Na
taj način NSPRV i dalje, nakon 18. godina ostaje
usamljen, možda čak i jedini sindikat prosvetnih
radnika u Srbiji koji je uporan u obeležavanju ovog
nastavničkog Velikdana, solidaran sa milionima kolega iz sveta. Između ostalog tog dana Sindikat je
organizovao prigodnu Svečanu sednicu posvećenu
Svetskom danu nastavnika. Sednica je održana u
Staroj gradskoj kući u Somboru sa početkom u 11
časova. Učesnicima su se obratili prof. Ranko Hrnjaz, predsednik NSPRV i prof. Hadži Zdravko M.
Kovač, predsednik NSJSV, emitovani su tematski
filmovi vezani za Svetski dan učitelja, održane prezentacije: „Ciljevi održivog razvoja“, „Obrazovanje za sve – najvažniji među ciljevima održivog razvoja“ i „Finansiranje budućnosti“ i priređen koktel
za sve učesnike. Rukovodstvu Sindikata i gostima
na Svečanoj sednici obratili su se predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – ŠU Sombor i predstavnici
lokalne samouprave.
„Svakog dana naš svet je definisan nekim novim otkrićem. Od momenta kada
smo otvorili oči počinje naš put učenja. Staza obrazovanja je univerzalno ljudsko
pravo. Ali u vreme razvoja bez presedana, promena, nažalost i neizvesnosti mnogi su isključeni. Danas 758 miliona odraslih širom sveta ne znaju pisati ili čitati.
Većina njih su žene. 263 miliona dece i omladine ne
ide u škole. „Obrazovanje za sve“ je u srcu svetskog
ambicioznog programa da se izbriše siromaštvo
kroz održivi razvoj do 2030. Program „Obrazovanja 2030“ se zasniva i na činjenici da obrazovanje
vodi razvoju otključavajući potencijale, osnažujući
živote i transformišući zajednice. Da bismo iskoristili ove potencijale i samo obrazovanje mora biti
promenjeno. Moramo obezbediti pravedno, kvalitetno obrazovanje i priliku za celoživotno učenje
za sve. Jer samo na ovom „univerzalnom putu“
možemo oblikovati zaista inkluzivnu i održivu budućnost gde niko nije izostavljen“ rekao je između ostalog prof Hadži Zdravko
M. Kovač, govoreći o transformaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u Svetske
razvojne ciljeve, apostrofirajući Cilj 4. kao cilj svih ciljeva. „Obrazovanje je toliko važno za postizanje održivosti života, prosperiteta i jednakosti na planeti da
bi neuspeh u postizanju tog posebnog cilja ugrozilo mogućnost ostvarivanja svih
17 Razvojnih ciljeva u celini. Dobro je poznato da obrazovanje ima ključnu ulogu u iskorenjivanju siromaštva i ostvarivanju vizije
održivog razvoja. Kao što će pokazati i Izveštaj o
svetskom razvoju, koji je u pripremi, obrazovanje
je temelj gotovo svakog drugog razvojnog cilja –
obrazovanje spasava živote, unapređuje zdravlje i
podstiče međusobno razumevanje i opšte ljudske
vrednosti. Postizanje Razvojnog cilja 4 će, dakle,
biti od najvećeg značaja za ostvarivanje širih težnji
u okviru UN agende, a međunarodna zajednica će
značajno morati da ulaže u postizanje tog neophodnog uslova za iskorenjivanje siromaštva i očuvanje
održive planete za sve“, rekao je prof Kovač.
“2000. godine 98 653 576 dece osnovnoškolskog
uzrasta nije se školovalo, 2015. godine 59 255 376 ,
a 2030. godine sva deca trebalo bi da su u mogućnosti da završe osnovno i srednje obrazovanje“, rekao
je Kovač. „Imamo samo 13 godina da postignemo
sve ovo“ upozorio je on.
Prof Kovač je posebno naglasio potrebu za „proizvodnjom“ i distribucijom visokokvalitetnih statističkih podataka o sektoru obrazovanja. „Od suštinskog je značaja za efikasno planiranje i praćenje
napretka prema Cilju 4, pri čemu je specifično za
oblast obrazovanja neophodno da to bude kombinacija podataka iz administrativnih izvora, iz anketa
među stanovništvom i na osnovu ocena rezultata
učenja. Ipak, za mnoge od 43 pokazatelja, koji se
odnose na Cilj 4, podaci su nepotpuni, pa je praćenje napretka teško ili nemoguće. To bi moglo da
rezultira loše osmišljenim politikama i da dovede
do neefikasnog korišćenja resursa. Ostali problemi,
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koje države treba da rešavaju ukoliko žele da ispune novu obrazovnu agendu, uključuju neadekvatno
finansiranje statističkih aktivnosti, slabe institucije,
ograničene tehničke kvalitete, nedovoljnu usklađenost sa međunarodnim normama i standardima, kao
i nedovoljnu koordinaciju, kako na nacionalnom
nivou tako i među unutardržavnim i sa međunarodnim akterima“ rekao je govoreći o „revoluciji“
u prikupljanju obrazovnih podataka Kovač. On
je pohvalio program koji je pripremio Uneskov
institut za statistiku (UIS) „Data Revolution“ kao
korisnu dopunu dosad glavnog sakupljača i distributera obrazovnih podataka - „Izveštaj OECD-a“
godišnjak: „Education at a Glance“ (Obrazovanje
ukratko).
“Bez podataka ne može da se zna koliko ljudi je
rođeno i u kojoj godini su umrli. Koliko muškaraca, žena i dece još žive u siromaštvu. Koliko dece
se ne školuje, koliko škola treba izgraditi, kako se
troši budžetski novac, i sa kakvim efektima; da li se
emisija gasova staklene bašte povećava; da li se riblji fond u okeanima smanjuje;
koliko ljudi je zaposlene o na kojim poslovima rade; čime kompanije trguju i da
li je privreda u ekspanziji“, rekao je prof. Zdravko Kovač.
„Podaci su žila kucavica procesa odlučivanja i osnovna sirovina za građenje
odgovornosti. Bez kvalitetnih podataka, koji pružaju prave informacije o pravim
temama u pravo vreme, osmišljavanje, nadgledanje i evaluacija efikasnih politika gotovo da nisu mogući. Nove tehnologije dovele
su do neverovatnog povećanja obima i vrste dostupnih podataka, stvorivši mogućnosti bez presedana
za informisanje i transformaciju društava i za zaštitu životne sredine. Vlade, kompanije, istraživači i
grupe građana neprestano eksperimentišu, inoviraju
i adaptiraju se na novi svet podataka, svet u kome
su podaci „krupniji“ brži i detaljniji nego ikad pre.
Sve je to deo „revolucije“ u prikupljanju podataka“
, rekao je prof. Kovač.
Deo prezentacija prof. Kovač je posvetio finansiranju obrazovanja i programa „Obrazovanje za
sve“ i značaju Fonda za budućnost rekavši da „kvalitetnijim finansiranjem obrazovanja ustvari finansiramo sopstvenu budućnost“. „Kad bi se iznos novca
koji se u svetu potroši na naoružanje samo tokom jedne sedmice (32 milijarde
$) preusmerio u globalno obrazovanje, sva siromašna deca na planeti mogla
bi da dobiju besplatno osnovno i srednje školovanje, odnosno postigla bi se
realizacija najvažnijeg Razvojnog cilja UN za 2030. godinu - kvalitetno obrazovanje za sve ljude na planeti“ rekao je Kovač.
Prof Kovač tvrdi da postoji napredak pošto su lideri G20 na svom julskom Samitu u Hamburgu (7.
i 8. jula 2017.) prvi put su podržali ideju dodatnog
finansiranja osnovnog i srednjeg obrazovanja u
najsiromašnijim zemljama sveta, a slično se dogodilo i na visokom skupu pod nazivom „Finansiranje budućnosti: Obrazovanje 2030“, koji je
nedavno održan na marginama 72. zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku (19. do 23. septembra 2107.), kao i u činjenici da su predsednici
Francuske i Senegala - Emanuel Makron i Maki
Sal, na njujorškom obrazovnom skupu najavili su
da će 8. februara 2018. biti domaćini Finansijske
konferencije Globalnog partnerstva za obrazovanje (GPE).
Umesto zaključka emitovan je film „Education
transforms lives“ (Obrazovanje transformiše živote), a prisutni su aplauzima ispratili završne kadrove i poruke na kraju filma; “Nastavićemo da se
borimo za jednake mogućnosti u učionicama i svim
drugim obrazovnim ambijentima za sve devojčice i
dečake širom sveta. Zajedno, oblikujemo građane
sutrašnjice osposobljene na stazi Obrazovanja da
izgrade održivu budućnost. Budućnost bez siromaštva i nepravde. Budućnost koja pripada svima
nama” i zaključak da “Zajedno, možemo promeniti
živote kroz obrazovanje”.
Nakon radnog dela usledio je opušteniji deo –
koktel i druženje vojvođanskih nastavnika i njihovih gostiju uz muziku.
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Светски дан учитеља 2017.

ПОДУЧАВАЊЕ У СЛОБОДИ, ОСНАЖИВАЊЕ
НАСТАВНИКА

П

ри усвајању УН Развојних циљева за 2030. годину (Sustainable
Development Goals – SGDs), септембра 2015. године, као врхунски приоритет свих глобалних образовних и развојних стратегија,
у оквиру образовног Развојног циља 4, реафирмисано је и оснаживање
учитеља/ наставника. Светски дан учитеља те године, баш
из тог разлога, обележен је под слоганом „Оснаживање
учитеља/наставника, грађење одрживих друштава“, с
идејом да се подигне свест о њиховој кључној улози у одрживом образовању и развоју знања, хуманих вредности
и етике. Ове године тема обележавања тог важног образовног јубилеја је „Подучавање у слободи, оснаживање
учитеља“, с циљем да се за све то подсети, и да се још
једном нагласи да су учитељи и наставници кључни фактор свих промена којима се тежи.
Већ 23 године, под покровитељством Унеска, Светски
дан учитеља обележава се сваког 5. октобра, на дан када
су 1966. године усвојене Препоруке о статусу учитеља,
које су заједнички донеле УН организација за културу,
науку и образовање (Унеско и Међународна организација
рада (МОР), као главни референтни оквир за дефинисање
права и одговорности учитеља и наставника на глобалном
нивоу. Прошле године Светски дан учитеља био је прилика да се обележи и 50. годишњица од доношења тог документа. Ове године јубилеј је прилика за обележавање
20 година откако су иста тела, Унеско и МОР, своје давно
донете смерници допунили, 1997. године, и Препорукама
о статуса предавача у високом образовању.
Наставно особље у високом образовању често је било занемаривано у
дискусијама о статусу наставника, те су Препоруке о статусу наставника у
високом образовању донете с циљем да се побољшају и услови рада предавача на факултетима и универзитетима широм света. Препоруке из 1997.
наглашавају неопходност академске слободе и аутономије универзитета,
како за наставнике тако и за истраживаче, и артикулишу права и обавезе
главних актера високог образовања. Иако ниједан од докумената, ни препоруке о статусу учитеља из 1996. ни Препоруке о статусу професора из
1997, нису правно обавезујући за земље (чланице УН) које су их усвојиле,
и један и други имају велики значај; Препоруке из 1997. и даље су важан
документ у високом образовању, јер објашњавају шта представља академску слободу, и многе организације их користе као помоћ у процени степена
академске слободе и универзитетске аутономије широм света.
У знак прославе дводеценијске примене Препорука о статусу универзитетских предавача, планирано је да се у седишту Унеска у Паризу одржи и међународна конференција. У Француској престоници окупљају се
учитељи, наставници, професори, истраживачи, званичници који доносе
образовне политике и сви остали учесници у образовању, да истакну значај
наставе и академских слобода, и размотре шта свет треба да уради како би
се осигурало квалитетно високо образовање и одржива будућност наставничке професије. Поред посебног обележавања поменуте годишњице, париска прослава и овог пута прилика је да се нагласи допринос свих едукатора, од предшколског до највиших нивоа школства, образовању и развоју
будућих генерација. На конференцијама ће се разговарати о питањима
квалитета у настави у високом образовању, али и значају квалитетног
подучавања на свим нивоима образовања у светлу постизања УН Развојног
циља 4 – инклузивног образовања за све.
Најављено је да ће бити изнети примери и да ће се дискутовати не само
о напретку, већ и сталним изазовима у високом образовању, као што су
питања институционалне аутономије, академских слобода и професионалног развоја високошколског наставног особља.

У Унеску се у поводу Светског дана учитеља 2017. подсећа и на Инчонску декларацију, усвојену на Светском образовном форуму 2015. године у
Инчону, у Јужној Кореји, која је обавезала државе чланице да „осигурају да
наставници и васпитачи буду оснажени, адекватно ангажовани, добро об-

учени, професионално квалификовани, мотивисани и подржани у оквиру
добро опремљених, ефикасних и добро вођених система“. Без обзира на то
да ли подучавају на школском нивоу или у високом образовању, учитељи
и наставници су кључ за обезбеђивање успешног остварења глобалног
Развојног циља 4 и стварање друштава заснованих на знању, хуманим вредностима и етици. Они су главни актери рада и напора без којих квалитетно
образовање не може да се постигне.
Као и њихове колеге на школском нивоу, наставно особље у високом
образовању треба да ужива иста права и слободе као што су сигурност
запошљавања или радног места, могућности за развој каријере и фер радне
праксе. Високошколско наставно и истраживачко особље треба такође да
ужива академску слободу да подучава, спроводи, дистрибуира и објављује
научна истраживања без спољног мешања или цензуре, и институције високог образовања треба да уживају институционалну аутономију како би
омогућиле све ове слободе.
Недавно је, међутим, било оспоравања слобода високошколског наставног и истраживачког особља, а њихова стручна знања била су доведена у
питање од стране политике или идеологије, што је у неким случајевима
имало за резултат смањење буџета за контроверзна истраживања (генетска,
на пример) или расправе око научног интегритета прикупљених доказа (о
људском утицају као узроку климатских промена, на пример).
Високошколско наставно и истраживачко особље доприноси економском и културном напретку друштава и људског развоја кроз праћење,
унапређивање и трансфер знања. Без тих слобода глобални циљ одрживе
будућности је угрожен. Али са институционалном аутономијом и академским слободама долазе и обавезе, као што су доношење наставних планова
и програма, додељивање квалификација и пружања квалитетне наставе.
На париској конференцији ће се зато дискутовати и о начинима на које би
владе могле да уравнотеже институционалну аутономију и академске слободе, с једне, и да осигурају квалитет у настави вишег образовања, са друге
стране.

Нивес Ковач, дипл. oec

АКУТНИ ГЛОБАЛНИ ДЕФИЦИТ НАСТАВНИКА

С

а усвајањем образовног Развојног циља 4, којим УН дефинише
наставно особље на свим нивоима образовања као кључни фактор
за остваривање глобалних образовних циљева до 2030. године,
сваки нови Светски дан учитеља прилика је да се
укаже на прогрес, али и на препреке. Један од препрека је акутни недостатак школских учитеља и наставника. Према подацима Унесковог Института за
статистику (UIS) за постизање универзалног основног образовања до 2030. године свету је потребно
нових 25,8 милиона учитеља/наставника.
Прошле године UIS је први пут објавио процену укупног броја глобално потребног наставног
особља: за постизање универзалног основног и
средњег образовања до 2030. године свет треба
да има 69 милиона учитеља и наставника. У на-
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редних 13 година, у свету треба да је ангажовано 68,8 милиона наставника, а међу њима 24,4 милиона у основним школама и 44,4 милиона
у средњим школама. Од 24,4 милиона наставника потребних за универзално основно образовање, 21 милион ће заменити
одлазеће наставнике, те је потребно 3,4 милиона
додатних да се повећа број деце у школама, али
и осигура квалитет наставе смањењем броја ученика у сваком разреду на максимално 40. потреба
за додатним наставницима је још већа на секундарном нивоу; од укупно 44,4 милиона потребних
27,6 милиона ће заменити оне који одлазе, па додатних 16,7 милиона треба да осигурају да сваки
млад човек добије средњошколско образовање, у
разредима са просечно (и максимално) 25 ученика
по наставнику.
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OBRAZOVANJE TRANSFORMIŠE ŽIVOTE

vakog dana naš svet je definisan nekim
novim otkrićem. Od momenta kada smo
otvorili oči počinje naše putovanje kroz
svet učenja: grabeći prilike, stvarajući veze, pronalazeći svoje mesto u globalnoj zajednici. Staza
obrazovanja je naše univerzalno ljudsko pravo.
Ali u vreme razvoja bez presedana, promena
i neizvesnosti mnogi su isključeni. Veze su prekinute. Putovanje skraćeno. Danas, nažalost,
758 miliona odraslih širom sveta ne znaju pisati
ili čitati. Većina njih su žene. 263 miliona dece
i omladine ne idu u školu. „Obrazovanje za sve“
je u srcu svetskog ambicioznog programa da se
izbriše siromaštvo kroz održivi razvoj do 2030.
Program obrazovanja 2030. se zasniva i na činjenici da obrazovanje vodi razvoju otključavajući
potencijale, osnažujući živote i transformišući
zajednice.
Da bismo uvideli ove potencijale, samo realizovano obrazovanje mora biti promenjeno. Moramo obezbediti pravedno, kvalitetno obrazovanje
i prilike za celoživotno učenje za sve. Jer samo
na ovom „univerzalnom putu“ možemo oblikovati zaista inkluzivnu i održivu budućnost gde niko
nije izostavljen.
Kao specijalizovanom predstavništvu UN za

N

obrazovanje, UNESCO-u je povereno da vodi i koordiniše izvršenje programa „Obrazovanje 2030.“ i
prati napredak na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Kroz izveštaj o praćenju globalnog
napretka oslanjajući se na naše kolektivno bogato
znanje i iskustvo, UNESCO omogućava praktičnu
i intelektualnu podršku zemljama da iz temelja
ojačaju obrazovni sistem i održe planirani razvoj.
Kroz ogromnu mrežu kancelarija, specijalizovane
institucije i partnere za razvoj, u poziciji smo da
odgovorimo na najsavremenije probleme i poma-

Dr Sabina Kovač

mnogim zemljama. Okeani postaju kiseliji preteći da ugroze sigurnost hrane i morskih ekosistema. Otprilike svaka šesta odrasla osoba na svetu je nepismena, dve
trećine njih su žene.
„Naše mišljenje je da su ovo zabrinjavajuće cifre dele i lideri zemalja u kojima delujemo. U septembru 2015. složili su se oko
nove grupe ciljeva da pomognu završetku
posla koji smo svi započeli 2000. Novi ciljevi
su nazvani Ciljevi održivog razvoja (SDG).
Postigli smo značajan napredak u poslednjih
15 godina i smatramo da možemo da se nadamo akciji i u sledećih 15 godina. Danas je
svet tehnološki bolje povezan. Znamo više o
tome kako da balansiramo tri stuba održivog
razvoja: socijalni napredak, ekonomski rast,
zaštitu životne sredine. Međutim, naša klima
se menja, naša planeta se transformiše i na
Zemlji ima više ljudi nego ikada pre“ kažu u
UNDP .
„Mi u UNDP verujemo da svako može
imati dovoljno onog što mu je potrebno živeći
unutar granica naše planete i delujemo širom
sveta da to omogućimo. Ciljevi koje želimo
da postignemo do 2030. su da iskorenimo ekstremno siromaštvo, zaštitimo životnu sredinu
i mnogi drugi. UNDP ima 50 godina iskustva
rada sa zemljama u cilju stvaranja ovog svet
naprednijim, zdravijim, inkluzivnijim i održivijim“ kažu iz ove organizacije.
Pridružite nam se!
Dr Sabina Kovač



ISTRAŽIVANJE O PREDŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU (STEPP)

ostoje ubedljivi dokazi o kritičnom značaju
kvalitetnog predškolskog obrazovanja za
potonje učenje i razvoj dece i omladine,
kao i za poboljšanje efikasnosti obrazovnog sistema. Svetsko priznanje njegovog značaja potvrđeno
je u uključivanju cilja na postizanje kvalitetne brige
o deci u ranom detinjstvu, razvoju i predškolskom
Obrazovanju za sve u okviru globalnog programa
Obrazovanje 2030.
Nastavnici su glavne determinante kvaliteta
predškolskog obrazovanja. Zbog toga je povećanje
ponude kvalifikovanih nastavnika na svim nivoima
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a početku trećeg milenijuma 2000. godine lideri 189 zemalja su se složili oko vizije za novu hiljadugodišnjicu. Hteli su da iskorene ekstremno
siromaštvo, u svim oblicima. Zato
su napravili listu od 8 ciljeva koju su nazvali Milenijumski ciljevi razvoja i koje su hteli
da ispune kroz 15 godina. Jedna od vodećih
organizacija koja radila na ostvarivanju ovih
ciljeva je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
“Prisutni smo u više od 170 zemalja i teritorija. Borimo se za cilj da bi ljudi iz svih
krajeva sveta znali šta su ciljevi i kako mogu
da urade svoj deo zadatka. Finansiramo projekte koji pomažu ispunjenje ciljeva. Pomažemo zemljama da ubrzaju napredak Razvojnih
ciljeva uspostavljanjem neformalnije sredine i
radeći u svim sektorima. Delujemo kao supervizori pomažući zemljama da prate napredak“
kažu iz UNDP.
Kao rezultat, broj ljudi koji žive sa manje
od 1,25 dolara dnevno se smanjio za više od
pola. Broj dece osnovnoškolskog uzrasta koja
ne idu u školu, se skoro prepolovio. Broj ljudi
koji primaju spasonosnu terapiju protiv HIV-a
se uvećao skoro 15 puta. Smrtnost kod dece
umanjena gotovo za pola.
Međutim, koliko god napretka postignemo
zajedno, još uvek ima mnogo toga da se uradi.
Više od 800 miliona ljudi i dalje živi sa manje od 1,25 dolara dnevno. Jedan od 9 ljudi
na planeti ide na spavanje gladan svake noći.
Krčenje šuma je i dalje alarmantno visoko u

P

žemo zemljama širom sveta omogućavajući podršku prioritetno krhkim regionima u razvoju sa
posebnim fokusom na Afriku.
U Podsaharskoj Africi pomažemo vladama da
izmene svoje obrazovne sisteme kroz kvalitetne
učitelje, sredstva i nastavne planove koji učenicima pružaju veštine potrebne za uspeh na radnom
mestu. Naporno radimo sa partnerima za razvoj u
zemljama zahvaćenim ratom (zemlje u konfliktu)
da poboljšamo obrazovanje u kriznim situacijama i osnažimo zajednice i omladinu na dodatni
napor da se bore svoju budućnost. U mestima do
kojih je teško doći iskorištavamo moć tehnologije
da bismo učenje svima učinili dostupnim. Nastavićemo da se borimo za jednake mogućnosti u
učionicama i svim drugim obrazovnim ambijentima za devojčice i žene širom sveta. Zajedno,
oblikujemo građane sutrašnjice osposobljene na
stazi Obrazovanja da izgrade održivu budućnost.
Budućnost bez siromaštva i nepravde. Budućnost
koja pripada svima nama.
UNESCO gradi mir u umovima muškaraca i
žena, hajde da ga gradimo zajedno! Zajedno, možemo promeniti živote kroz obrazovanje.

važno sredstvo za implementaciju dnevnog reda.
Mnogi predškolski nastavnici su neadekvatno pripremljeni, slabo plaćeni i nemaju društveno priznanje. Dobra obuka, podrška, priznavanje i uslovi rada
pozitivno utiču na kapacitet, motivaciju i praksu
nastavnika koji rade sa malom decom.
Nastava u sektoru predškolskog vaspitanja i obrazovanja zahteva političke intervencije zasnovane
na dokazima koji podržavaju poboljšanje kapaciteta,
profesionalizaciju i stabilnost posla. Međutim, postoje ograničene informacije o treninzima i uslovima rada, kao i praksama i potrebama predškolskih

nastavnika, posebno u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom.
U tu svrhu pokrenuto je Istraživanje vaspitača
u predškolskom obrazovanju (STEPP) kako bi se
popunio jaz i sakupili relevantni podaci i dokazi
razvijanjem zajedničkih instrumenta za istraživanje predškolskih nastavnika i menadžera. Rezultati
istraživanja će služiti kao osnova za informisanje aktivnosti na nivou politike usmerene na jačanje kapaciteta osoblja predškolskog obrazovanja i vaspitanja
i promovisanje njihove profesionalizacije. STEPP je
zajednička inicijativa OECD-a i UNESCO-a.
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Светски дан учитеља 2017.

ФИНАНСИРАЊЕ БУДУЋНОСТИ
Емануел Макрон позвао у борбу за образовање

К

ад би се износ новца
који се у свету потроши на наоружање
само током једне седмице преусмерио у глобално
образовање, сва сиромашна
деца на планети могла би да
добију бесплатно основно
и средње школовање. Према процени „Прекоморског
развојног института“ независног истраживачког центра са седиштем у Лондону, додатних
32 милијарде долара годишње – што је мање
од једнонедељне војне потрошње у свету –
омогућило би сигурну реализацију најважнијег
Развојног циља УН за 2030. годину, квалитетно образовање за све људе на планети. Слично
томе, у Светској банци су израчунали да свака
додатна година образовања у кризним деловима
планете смањује ризик од избијања сукоба за 20
одсто. То су само неки од примера опомињућих
података – процена и предвиђања – који прате кампању промоције УН Развојне агенде за
2030, а посебно кампању за
достизање Развојног циља
4 – универзалног основног и
средњег образовања.
Тек што су лидери Г20 на
свом јулском Самит у Хамбургу (7. и 8. јула 2017.)
први пут подржали идеју додатног финансирања основног и средњег образовања у
најсиромашнијим
земљама
света – а што је оцењено
као историјска прекретница – нешто слично догодило се и на високом скупу под називом „Финансирање будућности: Образовање
2030“, који је управо одржан на маргинама 72.
заседање Генералне скупштине УН одржане од
19. до 23. септембра 2107. у Њујорку. Поред
председника Француске Емануела Макрона,
премијера Норвешке Ерне Солберг, генералног
секретара УН Антонија Гутереша, генералног
директора Унеска Ирине Бокове и амбасадора УН за мир Малале Јусуфзаи, скупу је присуствовало још неколико шефова држава или
влада, као и представници бизниса, образовних
фондација и невладиних организација.
С циљем да обезбеде политичку подршку
и већа финансијска улагања у квалитетно
образовање предшколске деце, основаца и
средњошколаца у свету, скуп су заједнички сазвали Француска, Норвешка, Малави и Сенегал,
у партнерству са УН Комисијом за образовање,
Глобалним партнерством за образовање (Global
Partnership for Education – GPE), Малала

фондом, Уницефом и Унеском. „Улагање у образовање
је
најекономичнији,
најисплативији
начин
за
подстицање
економског
развоја, побољшања радне и
животне перспективе младих
жена и мушкараца и убрзање
напредовања ка свих 17 глобалних циљева одрживог
развоја. Финансирање образовања је заправо
најбоља инвестиција коју можемо да направимо“, рекао је тим поводом генерални секретар
УН Антонио Гутереш.
Француски председник
Макрон изнео је своје образовне планове и најавио
још један амбициозан
међународни образовни
скуп, планиран за фебруар наредне године, коме ће Француска да
буде домаћин заједно са Сенегалом. „Одлучио
сам да образовање поставим као главни приоритет француског развоја и
француске спољне политике.
Образовање заслужује наше
колективне напоре (...) Позивам међународну заједницу
да нам се придружи у фебруару 2018. године у Дакару на
конференцији о глобалном
партнерству за финансирање
образовања, коју Француска организује у сарадњи са
Сенегалом, УН, GPЕ и свим
нашим партнерима. Наредне године на тој
конференцији повећаћемо своје глобалне обавезе“, рекао је председник Француске.
„Образовање,
посебно
за
девојчице,
најефикаснија је инвестиција у одрживи
развој и зато је Норвешка у последње четири
године удвостручила финансијску подршку
образовању“, надовезала се Ерна Солберг,
премијер Норвешке. Након
што је недавно поново добила
мандат на месту премијера,
она је обећала да ће наставити своје ангажовање на
том пољу. Солберг је такође
нагласила важност улагања
у образовање пре свега унутар сваке земље, па онда и
допуњавање
недостајућих
средстава у оквиру Глобалног
партнерства за образовање и
даљи рад на успостављању
Међународне финансијске

јединице за образовање (International Finance
Facilitu for Education – IFFEd). На скупу се,
иначе, чуло и да владе земаља у развоју треба
да настоје да у образовање улажу најмање 20
одсто државних буџета.
Малала Јусуфзаи, добитница Нобелове награде за мир и суоснивач Малала фонда, и овог
пута се заложила за школовање девојчица. „Ван
школе је данас 130 милиона девојчица. Оне
се боре са сиромаштвом, ратом, дечјим браковима. Дефинисање 17 глобалних развојних
циљева УН 2015. године било је обећање да
ћемо се заједно борити са њима, али засад нам
то не успева. Поставили
смо велике циљеве, али
нећемо доћи до њих ако
не школујемо девојчице.
Ако желимо да нам расту
привреде, ако желимо да
удишемо чистији ваздух, ако желимо да унапредимо јавно здравље,
промовишемо мир, морамо да инвестирамо у
девојчице“, рекла је млада Пакистанка.
На скупу су говорили и генерални директор
Унеска Ирина Бокова, шеф УН Комисије за
образовање Гордон Браун, бивши аустралијски
премијер Џулија Гилард, иначе челник GPЕ.
Али, оно што је посебно обележило овај скуп
биле су конкретне најаве финансијске помоћи:
Европска унија ће повећати своју подршку
образовању у кризним ситуацијама, тако што ће
осам одсто свог хуманитарног буџета издвојити
за образовање у ванредним ситуацијама у 2018.
години, а што је знатно више од глобалног просека од 3,6 одсто; још 13,2 милиона долара ЕУ
ће донирати фонду „Образовање не може да
чека“ (Education Cannot Wait); Данска ће у исти
фонд уложити 16,1 милион долара; идуће године Малала фонд ће повећати улагање у локалне
едукаторе и образовне активисте за три милиона
долара: „Глобално партнерство за образовање“
се обавезало да ће прикупити више средстава
и до 2020. године обезбедити две милијарде
долара годишње за подршку
школовању 870 милиона
деце у 89 земаља; филантропска организација Dubai
Cares уложиће пола милиона
долара у фонд „Образовање
не може да чека“; компанија
Хјулит Пакард (Hewlett
Packard) планира да до 2020.
године допре до милион ученика, радећи са компанијом
Интел на дистрибуирању
1.700 школских рачунарских
„облака“.

ПАРТНЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
У ФЕБРУАРУ 2018. У ДАКАРУ

Председници Француске и Сенегала, Емануел Макрон и Маки Сал, на њујоршком образовном скупу најавили су да
ће 8. фебруара 2018. бити
домаћини
Финансијске
конференције
Глобалног
партнерства за образовање
GPЕ). То ће, иначе, бити
први пут да један донатор
и једна земља у развоју
заједнички наступају на
такав начин, симболишући
дух правог партнерства,
што је и суштински циљ
GPЕ.
Непрофитна организаци

Septembar-Oktobar 2017.

ја Глобално партнерство за образовање (раније
„Образовање за све – хитна иницијатива“), са
седиштем у Вашингтону
(САД), основана је 2002.
године; представа партнерство (и финансијску
платформу) више заинтересованих страна (Светске
банке и других) с циљем
да јача образовне системе
у земљама у развоју и максимално повећа број деце
која се школују. Окупља
земље у развоју, донаторе,
међународне организације,
цивилно друштво, учитељ

ске организације, приватни сектор и фондације.
Та организација је као своју визију усвојила
УН глобални образовни циљ (Развојни циљ
4.) и позива на обезбеђивање свеобухватног,
равноправног и квалитетног образовања за све
до 2030. године. Стратешки план „GPЕ 2020“ за
наредних пет година претвара ову визију у конкретне задатке и циљеве, који су остварљиви.
Од оснивања до данас GPЕ је уложила знатна
средства и помогла да се у основно школовање
укључи 72 милиона деце, међу њима и деца у
Сенегалу. Уз подршку GPЕ од 2006. године,
Сенегал је учинио велики напредак и подигао
своја улагања у образовање на 24 одсто државног буџета. Француска је донатор GPЕ од 2005.
године.
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Lični stav

ISPIT IZ TOLERANCIJE
Piše: Nataša Jovanović*
Odluka da se u većem obimu sprovede uključivanje migranata u školski sistem Srbije je pohvalna, ali otvara pitanje: da li
smo zaista spremni za tako veliki poduhvat?
Premijerka Srbije najavila je mnogo bolje stanje u prosveti
2018. Ministar prosvete rekao je da se nastavlja sa reformom
obrazovnog sistema. Sindikati ne odustaju od štrajkova na početku školske godine. Šta će od poboljšanja socijalnog položaja prosvetara biti, i da li će ovoga puta zaista doći do ozbiljnijih
promena školskog sistema u Srbiji – uverićemo se u mesecima
koji dolaze. Tu je, međutim, i jedna novina na koju nećemo
čekati i koja je postala realnost od početka ove školske godine:
nešto manje od 1.000 dece migranata, uglavnom iz Avganistana, Sirije i Pakistana, sešće u školske klupe zajedno sa decom
iz Srbije. Odluka da se u većem obimu sprovede uključivanje migranata u
školski sistem Srbije je pohvalna, ali otvara pitanje: da li smo zaista spremni
za tako veliki poduhvat?
Socijalni kontekst koji obeležava početak škole ne razlikuje se mnogo od
prethodnih. Prosvetni radnici u Srbiji, prema rečima ministra Šarčevića, imaju
za 16 odsto manje plate od prosečnih. Velika većina roditelja početak školske
godine doživljava kao crnu rupu u kućnom budžetu. Loša socio-ekonomska
situacija i sa jedne i sa druge strane katedre tanji kapacitet za suočavanje sa
novim situacijama i problemima. A izazovi neće biti mali: deo nastavnika, roditelja i dece suočiće se sa izuzetno delikatnom situacijom koja zahteva ulaganje različitih vrsta resursa (ekonomskih i psiho-socijalnih) da bi se na najbolji
mogući način prihvatila deca koja dolaze iz, ne samo drugačijih, već i ratom
ugroženih sredina.
Treba imati na umu da je sekundarna (školska) socijalizacija često prekretnica za kasniji odnos prema široj zajednici. Pozitivni utisci ili, naprotiv,
traumatično iskustvo, mogu da odrede dalji tok percepcije određene kulture
– bilo da je reč o deci migrantima ili o deci iz Srbije. Veoma je važno da se na
ranom uzrastu razvije tolerancija prema drugačijem. Deca se ne rađaju sa predrasudama, već ih vremenom usvajaju i reprodukuju. Druženje sa mališanima
koji govore drugačijim jezikom i koji dolaze iz različite religijske i nacionalne
sredine jeste prilika da se te druge kulture upoznaju. O običajima i religiji iz
koje dolaze mali migranti naša deca uglavnom ili znaju vrlo malo ili zapravo
ništa i ne znaju. Sa druge strane, inkluzija u ovdašnje obrazovanje omogućiće
i deci migrantima da upoznaju Srbiju i da normalizuju odnos prema zemlji u

kojoj su trenutno. Uostalom, jedan deo njih će tu verovatno i
ostati i zbog toga je bitno da se uspostavi odnos razumevanja i
poštovanja. U građenju tog odnosa moraće da učestvuju svi – i
vlast i škole i roditelji, i na kraju, sami đaci.
Kao što je više puta naglašeno od kada je počela migrantska kriza, Srbija ima bogato iskustvo i tradiciju zbrinjavanja
izbeglica. Svakako, i obrazovanje je deo opšte integracije. Potpisnica ovih redova je pripadnica generacije koja je školske
klupe delila sa decom koja su bila prisilno raseljena sa prostora
bivše Jugoslavije. Poučena upravo tim iskustvom, naglašavam
da je veoma bitno ne napraviti greške poput „školske getoizacije“ dece. Za početak, bilo bi dobro da se ne prave veće grupe
migranata u odeljenjima, već da se pojedinačno (ili u manjim
grupama po dvoje ili troje) ravnomerno raspodeljuju u različita
odeljenja. Ukoliko se u razredima naprave zatvorene grupice
migranata nužno će biti etiketirane kao drugačije (i nepoželjne) a i deca migranti će teže usvajati jezik i gradivo jer će biti usmereni na drugu decu iz svoje
grupe a ne na pomoć vršnjaka iz Srbije.
Neretko se čuje da integracija muslimana u Evropi nije uspela upravo zbog
toga što pripadnici druge generacije muslimana, tj. deca onih koji su došli pre
nekoliko decenija nisu suštinski asimilovana. Ti ljudi postaju ogorčeni zbog
toga što su, iako zvanično državljani, ostali građani drugog reda sa nejednakim šansama u odnosu na Evropljane nemuslimanskog porekla. Po pravilu ta
frustracija počinje pri prvim koracima u interakciji sa širim okruženjem tj. sa
ulaskom u školski sistem. U mnogim zemljama, nažalost, ti prvi koraci su i
suočavanje sa činjenicom da je jednakost samo isprazna floskula, a uvažavanje
različitosti ideološka ljuštura bez realnog sadržaja.
Odluka da se počne sa masovnijom inkluzijom migranata u obrazovni sistem je, ponavljam, za svaku pohvalu. Međutim, izazov suživota, koji mnoge
zemlje nisu dobro rešile, tek počinje. Ove godine početak škole nije samo ispit
za to kako će prosvetni radnici, Vlada i Ministarstvo razmrsiti odavno zapetljan Gordijev čvor statusa i položaja prosvetara i nije samo test za roditelje i
đake kako da uz tešku materijalnu situaciju koja pogađa dobar deo stanovništva podnese sve izazove đačkog doba i postignu željene rezultate, već je počeo
i ispit za celo društvo. Predstoji nam da polažemo ozbiljan test iz tolerancije.
Da bismo ga položili, gradivo ćemo morati da savladamo uz veliki trud, ali i
međusobnu saradnju.

*Asistentkinja na Odeljenju za sociologiju

Filozofskog fakulteta u Beogradu

PREOBRAŽAJ ŠKOLSTVA, A NE ŠMINKANJE
Piše: Radomir Jovanović*
Veoma me je obradovala spremnost naše vlade da se suoči sa suštinskim problemom sistema
obrazovanja i vaspitanja, od čijeg rešavanja zavisi
povratak ove delatnosti na potreban i funkcionalan
nivo. „U prosveti svih 80.000 zaposlenih ima istu
platu, a ne postoji sistem ocenjivanja kvaliteta i
učinka“, rekla je premijerka
Ana Brnabić, i označila rakranu našeg školstva.
Tu boljku svakako, neće
izlečiti ni uvođenje platnih
razreda, za šta se zalažu sindikati, tim manje što su iz platnih razreda izostavljeni zaposleni u javnim preduzećima,
pa će profesor u osnovnoj i
srednjoj školi i dalje imati tri
puta manja platu od inženjera u Elektrodistribuciji. A u
nekom obliku, platni razredi
i sada postoje, bar kad je u
pitanju kvalifikativna struktura. Naravno, jedino merilo
kvaliteta rada nastavnika je
znanje učenika. To je nesporno, ali kako objektivno oceniti
kvantitet i kvalitet tog znanja, odnos učenika prema
radu i njegov ukupni razvoj, iz kojih elemenata se
sastoji data ocena? Samo na tome treba (iz)graditi
kriterijume po kojima bi došli do razlika u platama
među nastavnicima istih kvalifikacija, pa čak i do
zanemarivanja formalnih kvalifikacija, koje bi bile
uslov samo za zasnivanje radnog odnosa. I tako dolazimo do suštine problema: ocenjivanja.
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Ocenjivanje je najosetljiviji i najsloženiji deo nastavnog rada. Samo zalutali u prosvetu ne osećaju
taj problem i ne razmišljaju o smislu ocenjivanja.
Prilikom ocenjivanja jedna polovina pripada učeniku, druga nastavniku. Nastavnik koji u centar obrazovnog sistema stavlja učenika (tako i treba) realno
će oceniti učenikovo znanje; ocena će sadržati i
pohvalu i opomenu. „Narcisoidni“ nastavnik, koji

vidi samo sebe i koji taj obavlja samo da bi primio
platu, kakvih je, nažalost dosta, s lakoćom će dati
učeniku maksimalnu ocenu, da bi se ratosiljao svih
dodatnih briga i obaveza, a i da bi poboljšao svoj
„rejting“. Zato danas u školama imamo i 80 odsto
odličnih i 45 „vukovaca“. Takav odnos nastavnika
urušio je školu, srozao njihov ugled, a ne činjenica
da zbog tehnološkog razvoja nastavnik nije više je-

dini (a ni pouzdani) izvor znanja.
Šta se posle ovog, ako je ovo istina, nameće kao
zaključak? Treba razmišljati o jedinstvenoj i istovremenoj proveri znanja učenika na celoj teritoriji
zemlje, poput maturskog ispita. To testiranje bi se
obavljalo dva ili četiri puta godišnje, s tim što bi
poslednja provera za maturante značila maturski
ispit. Nastavnici bi i dalje ocenjivali svoje učenike
(da im se ne oduzme moć, ako
je njihova moć u tome, a ne
u njihovom znanju i umenju
da to znanje prenesu učenicima) s tim da njihova ocena ne
bude odlučujuća, već korektivna. Tako bi se dobila slika
rada nastavnika, po kojoj bi
se određivala i njihova plata.
Zašto da ne? Kad rezultati sa
jednog testa mogu da budu
odlučujući za izbor životnog
poziva jednog petnaestogodišnjaka, može taj isti rezultat
da bude i kriterijum za određivanje visine primanja nastavnika, makar privremeno, do
nove provere.
Znam da ovaj predlog iziskuje mnogo rada Ministarstva prosvete i školskih uprava, kao i danonoćnog
bdenja nad problemima, ali to je neophodno da bi
se ostvario cilj, ako im je uopšte cilj da zaustave
sunovrat prosvete. Uostalom, reforma i znači preobražaj, a ne ni šminkanje, a još manje prenemaganje pred onim što nas čeka.


*prof. u penziji, Žiča
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Статистика
ВОЈВОЂАНИМА 2.014 ДИНАРА МАЊЕ ОД ПРОСЕКА
• Бачкопаланчани опет први (у Војводини) по платама • Војвођанска просечна нето плата у јулу износила
је 46.087 • Само у Јужнобачком округу, просечна зарада (50.900) била већа од републичког просека •
Просечна зарада у Бачкој Паланци 56.768 динара • Најмања нето плата у Бачком Петровцу – 32.290 динара
• Просечна нето зарада већа 3,9% номинално, 0,7% реално • Од 45 војвођанских општина у четири зарада
била мања, у 41 већа

П

росечна бруто зарада
VII 2017 VII 2017
VIII 2017 VIII 2017 је Јужнобанатска област са 46.076
VII 2017
VIII 2017
исплаћена у јулу 2017. у
VI 2017 VII 2016
VII 2017 VIII 2016 динара, затим Севернобачка са
44.392, Средњобанатска са 43.456,
Републици године износиБруто (RSD)
66.251
97,6
104,0
65.094
98,3
104,2
Севернобанатска са 42.313, Сремска
ла је 66.251 динар.
48.101
97,7
103,9
47.220
98,2
104,3
са 41.788 и на последњем месту ЗаПросечна нето зарада (без пореза Нето (RSD)
паднобачка област с 39.611.
399
99,0
106,5
395
98,9
107,5
и доприноса) у Србији исплаћена у Нето (EUR)
Најмања јулска нето плата забејулу 2017. године износила је 48.101
лежена је у Бачком Петровцу – 32.290
динар. Та зарада је довољна да се купи
Зараде у просвети и републички просек
динара и она је 14.020 динара мања од
96 килограма свињског меса, или 73 киПро. зар. без пореза и
Просечне зараде
војвођанске просечне плате у прошлом
лограма јунетине, или око 156 килоградоприноса
месецу. Нешто већа просечна нето
ма пилећег меса, или око 56 килограма Период
Укупно Образо- Индекс Укупно Образо- Индекс
плата прошлог месеца остварена је у
суве сланине. Радник с просечном зараРС
вање
(3:2)
РС
вање
(6:5)
општини Тител – 32.290 динара, затим
дом у Србији месечно ради за, рецимо,
1
2
3
4
5
6
7
у Алибунару – 32.456, Бачу – 33.460,
320 литара горива, или за готово исто
IX 2016
64.150
60.146
93.76
46.558
43.195
92.78
Новом Бечеју – 33.626 и Малом Иђошу
толико килограма поморанџи или не– 34.192. Тако је Алибунар, који је мешто више килограма кајсија... Може
X 2016
62.414
56.474
90.48
45.281
40.609
89.68
сецима имао најнижу просечну месечну
се купити и LCD телевизор, али ће за
XI 2016
63.061
56.215
89.14
45.767
40.438
88.36
нето плату, побегао са зачеља и то место
куповину веш-машине недостајати око
XII
2016
73.641
59.029
80.16
53.456
42.400
79.32
прошлог месеца препустио општинама
11.000 динара.
I 2017
57.231
57.732
100,88
41.508
41.432
99.82
Бачки Петровац и Тител, а статистичВојвођанска просечна нето плата у јулу
ки подаци показују да је у тој општини
износила је 46.087 и 2.014 динара била је
II 2017
64.847
58.703
90,53
46.990
42.146
89.69
просечна плата порасла за 1,1 одсто у
мања од републичког просека. Од седам
III 2017
65.695
58.368
88,85
7.814
41.991
87,82
односу на месец јун.
статистичких области (округа, прим. аут)
IV 2017
68.246
59.062
86,54
49.635
42.427
85,48
У односу на претходни месец, проу Војводини само у једној – Јужнобачкој,
V 2017
64.860
57.873
89,23
47.136
41.641
88,34
сечна бруто зарада номинално је мања
просечна зарада је већа од републичког
за 2,4%, а реално је мања за 2,0%, док
просека и износи 50.900. То је уједно и
VI 2017
67.857
59.745
88,05
49.238
42.938
87,21
је просечна нето зарада мања за 2,3%
једина област у целој Војводини у којој
VII 2017
66.251
59.737
90,17
48.101
42.909
89,91
номинално и за 1,9% реално.
је у јулу остварена просечна нето зараVIII 2017
65.094
57.503
88,34
47.220
41.346
87,56
У поређењу са истим месецом прода већа од војвођанског просека. Елем,
шле године, просечна бруто зарада нонајвећа јулска нето плата забележена је у
Вршцу, док су овог најдебље коверте у Бачкој Паланци – 56.768 динара. Про- минално је већа за 4,0%, а реално је већа за 0,8%, док је просечна нето
сечна јулска нето плата у Новом Саду износила је 54.423 динара, а у Вршцу зарада већа за 3,9% номинално и за 0,7% реално.
Од седам статистичких области (округа, прим. аут.) у Војводини ни
52.732. Сви остали градови и општине у Војводини имају просек мањи од
у једној локалној самоуправи није забележена просечна зарада мања од
50.000, али зато већи од 40.000 динара.
Уколико се пореди просечна јулска плата ове године и прошле, од 45 30.000 динара. Чак је просечна плата у неким општинама порасла у одвојвођанских општина само у четири је она прошлог месеца мања, док је носу на претходни месец, док је већи број оних локалних самоуправа у
у 41 већа. Највеће повећање просечне плате за годину дана бележи се у којима је она мања. Тако је просечна јулска зарада у односу на јунску у
Темерину – 12,1 одсто, затим Житишту – 12 и Ковачици – 11,9 одсто. У Кули већа 8,5 одсто, у Бачкој Паланци чак 19,3, а у Жабљу 3,6 одсто. У
исто време, јулска просечна плата ове године у односу на прошлу мања је исто време, просечна јулска плата у односу на месец раније у Вршцу је
у Апатину – 11,3 одсто, Беочину – 5,8, Оџацима – 2,3 и Сенти – 0,4 одсто. мања чак 18,5 одсто, у Пећинцима 13,3, Старој Пазови 15,4, Оџацима 8,8,
Просечна јулска плата у Пећинцима била је 48.533 динара, Панчеву Беочину 5,8, а у Сомбору 4,2 одсто.
На месечне осцилације индекса просечних зарада (м/м-1) у највећој
47.327, Апатину 46.756, Сремској Митровици 45.864, Суботици 45.823,
мери утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања просечних заБеочину 45.674, Зрењанину 45.662 и Ковину 44.098.
На другом месту по висини просечне нето плате у јулу у Војводини рада дају међугодишњи индекси (м/м-12).

К

ПОРОДИЦИ ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ ФАЛИ 20.000 ДИНАРА

олико грађани Србије зарадом коју сваког месеца донесу кући
могу да купе различитих потрепштина – од хране, пића до одеће,
обуће... и да плате неопходне свакомесечне издатке за комуналне
трошкове, телефон, превоз... тешко је рећи. Разлог је сасвим једноставан:
прохтеви и потребе породица се разликују, а разликују се и зараде. Наиме, просечна зарада у јулу износила је 48.000 динара, али то, наравно,
не значи да је примају сви запослени, односно она је статистички приказ примања и броја оних који раде па је јасно да има запослених чија
су месечна примања много виша од просечне зараде, али и оних чије су
коверте сваког месеца далеко тање од републичког просека.
Било како било, и с просечном зарадом није лако прегурати месец, платити све трошкове, купити све што је потребно, а уз просечних 48.000 динара
извесно је да једна плата није довољна за подмиривање трошкова просечне
потрошачке корпе. Наиме, у јуну је за просечну потрошачку корпу било потребно 69.566 динара, односно више од 20.000 динара више него што је износила прошломесечна просечна зарада. Ипак, довољно је за подмиривање
трошкова минималне потрошачке корпе у јуну, за коју је требало 36.900 динара. Однос пресечне зараде и покривености потрошачке корпе нису се изменили већ годинама. Наиме, последње четири године просечна зарада није
довољна за просечну потрошачку корпу, али јесте за ону минималну.
У обе потрошачке корпе највећа издвајања просечне породице од три
члана су за храну и безалкохолна пића јер захватају око 40 одсто вредности просечне потрошачке корпе, док за те потребе из минималне корпе
одлази 45 одсто укупног износа. Након тога следе комунални трошкови,
те струја, гас и остали енергенти, око 20 одсто, а потом трошкови транспорта, алкохолних пића и дувана, те куповина одеће и обуће, на шта отпада око пет одсто просечне потрошачке корпе, а 3,35 одсто минималне...
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Ту су још и трошкови опреме за домаћинство, комуникације, здравство,
рекреација и култура, ресторани... а најмање се издваја за образовање – у
просечној потрошачкој корпи за те намене планирано је 0,68 одсто новца,
или 475 динара, а у минималној 0,34 одсто, односно 123 динара
Рачуница каже да је за куповину меса просечној породици од три члана
месечно потребно 7.235 динара, а у корпу се смести четири килограма
свињског меса, 4,5 килограма пилећег и 0,70 килограма јунетине. То заправо значи укупно једва нешто мало више од десет килограма меса па
они чија зарада залеже за покривање просечне потрошачке корпу дневно
имају на располагању по око 110 грама меса. У корпи су и сухомеснати
производи (сува свињска ребра и врат, сланина, виршле, чајна кобасица,
стишњена шунка, паштета и мортадела) – око 4,5 килограма, па сваки
члан трочлане породица за доручак и вечеру дневно располаже с око 50
грама. Трпеза минималне потрошачке корпе далеко је скромнија јер је
месечно на њој пет килограма меса, односно мање од 60 грама дневно, и
2,7 килограма сухомеснатих производа, па је порција за доручак и вечеру
готово невидљива.
Слично је и кад су у питању воће и поврће јер је за те трошкове у
просечној потрошачкој корпи планирано око 5.500 динара. Највише је
у корпи кромпира – 13 килограма и јабука – 8,5 килограма, а најмање
печурака – око пола килограма и сувих шљива – свега 100 грама. У
минималној потрошачкој корпи за куповину воћа и поврћа издваја се око
3.000 динара и такође је највише кромпира – 7,5 килограма, док је јабука
пет килограма, а најмање је спанаћа – пола килограма. У обе корпе смести се и јужно воће, па је тако у просечној планирано да се месечно купи
1,3 килограм поморанџи, 1,5 килограм банана и пола килограма лимуна,
а у минималној по килограм банана и наранџи и свега 200 грама лимуна.
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Statistika
PROSEČNA ZARADA U AVGUSTU U VOJVODINI 45.799 DINARA
• 30.000 dinara razlika između najviše i najniže avgustovske zarade • Između Pećinaca i Bačkog Petrovca
• Dve najniže zarade u jednu prosečnu

P

rosečna bruto zarada isplaćena
Prosečne zarade po zaposlenom u
u avgustu 2017. godine
Republici Srbiji, po delatnostima
iznosila je 65.094 dinara.
Prosečna neto zarada (bez poreza i
doprinosa) isplaćena u avgustu 2017. Ukupno
godine iznosila je 47.220 dinara, dok su Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
zaposleni u Vojvodini prosečno zaradili
gotovo 2.000 dinara manje, pošto je Rudarstvo
prosečna zarada u Pokrajini bila 45.799 Prerađivačka industrija
dinara. Njena visina u Vojvodini se
razlikuje pa su negde zaposleni zaradili Snabdevanje el. ener., gasom i parom
više od proseka, a u nekim oblastima su Snabd. vodom i uprav. otpadnim vodama
zarade daleko manje, a razlika između
najviše avgustovske zarade i najniže je Građevinarstvo
gotovo 30.000 dinara.
Trg. na vel. i malo i popr. mot. voz.
Više od vojvođanskog proseka, ali
i republičkog, zaradili su zaposleni Saobraćaj i skladištenje
u dve oblasti – Južnobačkoj, gde je Usluge smeštaja i ishrane
prošlomesečna prosečna zarada bila
49.748, i u Južnobanatskoj, gde je Informisanje i komunikacije
prosečna zarada bila 47.820 dinara. Fin. delatnosti i delatnost osiguranja
U svim ostalim delovima Vojvodine
prosečno
avgustovsko
primanje Poslovanje nekretninama
zaposlenih bilo je ispod vojvođanskog Str., naučne, infor. i tehn. delat.
proseka. Najmanje su, u proseku,
zaradili zaposleni u Zapadnobačkoj Admin. i pomoćne uslužne delat.
oblasti – 39.143 dinara – pa je njihova Drž. uprava i obavezno soc. osiguranje
koverta u avgustu bila gotovo 7.000
tanja nego prosečna zarada u Vojvodini. Obrazovanje
U ostalim oblastima prošlomesečne Zdravstvena i socijalna zaštita
prosečne zarade prilično su ujednačene
i niže su oko 3.000 dinara od Umetnost; zabava i rekreacija
vojvođanskog proseka. Tako je u Ostale uslužne delatnosti
avgustu u Severnobanatskoj oblasti
ona bila 42.340 dinara, u
Severnobačkoj
42.523,
Zarade
Srednjobanatskoj 43.154,
VIII
I-VIII VIII 2017
a u Sremskoj oblasti
2017
2017
VII 2017
43.107.
65094 65014
98,3
Republika Srbija
Najveća
prosečna
72386 72160
98,6
avgustovska zarada u Srbija - Sever
Vojvodini
isplaćena Beogradski region
81191 81535
98,0
je u Pećincima, gde Region Vojvodine
63276 62439
99,5
su zaposleni zaradili
54064 53308
98,7
54.236 dinara, a iznad Zapadnobački okrug
66235 64970
103,9
50.000 dinara prosečno Južnobanatski okrug
su zarađivali i zaposleni Južnobački okrug
68652 68220
98,0
Pančevu, Vršcu, Novom
58519 56280
100,2
Severnobanatski
okrug
Sadu i Kanjiži. Daleko
58807 59677
95,8
najmanja prosečna zarada Severnobački okrug
isplaćena je u Bačkom Srednjobanatski okrug
59863 58960
99,3
Petrovcu
–
25.271 Sremski okrug
59423 57396
103,1
dinara – i to je jedina
55374 55476
97,6
opština u Vojvodini gde Srbija – Jug
je prosečna avgustovska Reg. Šumadije i Zap. Srbije 54548 54416
98,3
zarada bila ispod 30.000 Reg. Južne i Istočne Srbije 56372 56751
96,7
dinara, a slede Alibunar
s 32.141 i Bač, gde je Reg. Kosovo i Metohija

И

Zarade
VIII
I-VIII
2017
2017
65094

65014

57129

57072

104357

105978

62076

62135

109749

110713

57650

57002

60243

58153

50214

51080

67500

66949

41222

39612

118468

120688

112912

114011

73248

74748

99606

98261

48668

52693

68977

67969

57503

58592

59917

57920

54903

52960

49072

47238

I-VIII 2017 VIII
I-VIII 2016 2017
104,4
47220
104,3

52577

105,0

59128

103,7

45799

101,7

39143

102,9

47820

102,5

49748

105,2

42340

105,3

42523

106,8

43154

105,4

43107

104,5

40080

105,1

39539

103,7

40734

-

-

prosečna prošlomesečna zarada bila
32.335 dinara. Zarade manje od 40.000
dinara prošlog meseca isplaćene su
zaposlenima u Titelu, Beloj Crkvi,
47220
47208
Kovačici,
Plandištu,
Srbobranu,
Malom Iđošu, Novoj Crnji, Novom
41296
41188
Bečeju, Sečnju i Irigu. Primanja manja
74393
75755
od 40.000 dinara prošlog meseca
isplaćena su i zaposlenima u Somboru,
45119
45229
Kuli, Kovinu, Opovu, Bečeju, Žablju,
78092
78769
Sremskim Karlovcima, Senti, Čoki,
Žitištu, Rumi i Šidu.
41549
41124
U svega nekoliko vojvođanskih
43903
42366
opština prosečne avgustovske zarade bile
su blizu vojvođanskog proseka i kretale
36757
37580
su se u rasponu od 40.000 dinara do oko
49218
48900
45.000. Zaposleni u Bačkoj Palanci u
avgustu su prosečno zaradili 46.663
30275
29168
dinara, Subotici 43.776, Zrenjaninu
88717
90687
45.276 i Sremskoj Mitrovici 45.734.
Više od 40.000 dinara prosečno su u
81613
82950
avgustu zaradili zaposleni u Odžacima,
52944
54546
Apatinu,
Kovinu,
Petrovaradinu,
Beočinu, Vrbasu, Temerinu, Kikindi,
73780
72752
Adi, Novom Kneževcu, Bačkoj Topoli,
35177
38155
Inđiji i Staroj Pazovi.
U Vojvodini je najviši prosek zarada
49634
48805
bio u Južnobačkoj oblasti - iznad
41346
42105
49.748 dinara. U toj oblasti isplaćena
je druga po redu prosečna zarada, i to
43206
41738
u Novom Sadu – 53.929 dinara, ali
40371
38350
i najniža prošlomesečna zarada – u
Bačkom Petrovcu, gde jedva da je
36137
34827
prešla 25.000 dinara. Tako, praktično,
u jednu prosečnu platu
Neto zarade
isplaćenu u Novom Sadu
staju dve prosečne zarade
I-VIII VIII 2017 I-VIII 2017
zaposlenih u Bačkom
2017
VII 2017 I-VIII 2016
Petrovcu.
Udaljenost
47208
98,2
104,3
između ta dva mesta je
52487
98,4
104,3
manja od 40 km.
U odnosu na prethodni
59422
97,7
105,1
mesec, prosečna bruto
45296
99,4
103,5
zarada nominalno je
38611
98,8
101,7
manja za 1,7%, a realno
47086
103,8
102,9
je manja za 1,9%, dok
je prosečna neto zarada
49609
97,7
102,3
manja za 1,8% nominalno
40735
100,1
105,0
i za 2,0% realno.
43189
95,8
105,3
U poređenju sa istim
mesecom prošle godine,
42555
99,3
106,2
prosečna bruto zarada
41656
103,2
105,3
nominalno je veća za
40162
97,7
104,4
4,2%, a realno je veća
39481
98,3
105,0
za 1,7%, dok je prosečna
neto zarada veća za 4,3%
40981
97,0
103,7
nominalno i za 1,8%
realno.
Neto zarade
VIII
I-VIII
2017
2017

(GODIŠNJA) INFLACIJA 3,2 ODSTO

ндекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне кованих према намени потрошње, у децембру 2016. године, у односу
промене малопродајних цена робе и услуга које се користе на претходни месец, пад цена је забележен у групама Храна и безалза личну потрошњу.
кохолна пића (-1,0%), Ресторани
Цене ових производа и услуга у
и хотели и Рекреација и култура
Godišnja stopa inflacije* (merena indeksima potrošačkih cena)
децембру 2016. године, у односу на
(за по -0,2%) и у групама ЗдравI
II III IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII
новембар 2016. године, у просеку
ство и Образовање (за по -0,1%).
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
су ниже за 0,1%. Потрошачке
Раст цена забележен је у групама
цене у децембру 2016. године,
Транспорт (1,0%), Комуникације
2017. 2,4 3,2 3,6 4,0 3,5
3,6
3,2
2,5
3,2
у поређењу са истим месецом
(0,4%), Одећа и обућа (0,3%),
Mesečna stopa inflacije** (IPC)
претходне године, повећане су
Стан, вода, електрична енергија,
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
1,6%. У 2016. години, потрошачке
гас и друга горива (0,2%) и у груцене су у просеку повећане 1,2% у
пи Намештај, покућство и текуће
2017. 1,4 0,7 0,2 0,8 -0,5 0,2 -0,4 0,2
0,1
односу на 2015. годину.
одржавање стана (0,1%). Цене
*promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u %
Посматрано по главним групаосталих производа и услуга нису
**promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u %
ма производа и услуга класифисе битније мењале.
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Правници одговарају
ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ
ЗБОГ НЕИСКОРИШЋЕНОГ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
Право на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор могуће
је остварити само ако годишњи одмор није искоришћен кривицом
послодавца. Кривица послодавца утврђује се у сваком конкретном
случају, у зависности од околности случаја.
Како наводите у Вашем захтеву, радни однос Вам је престао због
остваривања права на пензију 15.5.2013. године, тако да се у конкретном случају примењује Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09 и 32/13) који је важио до 29.7.2014. године, када је ступио на
снагу Закон о измена и допунама Закона о раду („Службени гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) који на другачији начин уређује
питања везана за годишњи одмори и накнаду штете за неискоришћени
годишњи одмор.
У члану 68. став 4. тада важећег Закона о раду прописано је да запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то
право може ускратити. Такође, у члану 76. истог Закона о раду прописано
је да ако кривицом послодавца запослени не користи годишњи одмор,
има право на накнаду штете у висини просечне зараде у претходна три
месеца, утврђене општим актом и уговором о раду.
Са становишта Закона о раду имали сте право на накнаду штете за
неискоришћени годишњи одмор само ако кривицом послодавца нисте искористили припадајући годишњи одмор. Кривица послодавца утврђује се
у сваком конкретном случају, у зависности од околности случаја.
Такође, указујемо да у складу са чланом 196. Закона о раду сва новчана
потраживања из радног односа застаревају у року од три године од дана
настанка обавезе.
У члану 2. став 2. важећег Закона о раду, прописано је да се одредбе овог закона примењују на запослене у државним органима, органима
територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама, ако
законом није друкчије одређено.
На запослене у установама у области образовања примењује се Закон
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) који је у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Према томе, указујемо да се одредбе Закона о раду примењују на
установе у области образовања ако посебним прописом није друкчије
уређено. (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања бр: 117-00-35/2015-02 од 28. априла 2015)
НОВЧАНА НАКНАДА
ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР
Право на коришћење годишњег одмора је право из радног односа,
те се годишњи одмор користи у току трајања радног односа (време
за које је закључен уговор о раду), а само у случају престанка радног
односа може да се замени новчаном накнадом.
Према члану 187. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) послодавац не може запосленом да откаже
уговор о раду за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства с рада
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета (став 1.), а
запосленом који је засновао радни однос на одређено време продужава
рок за који је заснован радни однос до истека коришћења права на то
одсуство (став 2).
Према томе, у члану 187. став 2. Закона реч је о одложном услову за
престанак радног односа заснованог на одређено време за време заштите
од престанка радног односа које по Закону остварују труднице, односно
запослене на породиљском одсуству, одсуству с ради ради неге детета и
посебне неге детета.
Наведеном одредбом закона изричито је прописано по ком основу и
до када се продужава радни однос заснован на одређено време када је
у питању запослена трудница, односно породиља, а по истеку тог рока,
запосленој престаје радни однос.
Према члану 68. Закона о раду запослени стиче право на коришћење
годишњег одмора након месец дана непрекидног рада од дана заснивања
радног односа, при чему се под непрекидним радом сматра и време привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању
и одсуства са рада уз накнаду зараде. 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 члану 76. став 1. Закона о раду прописано је да је у случају престанка 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 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.
Из наведених одредаба произлази да је право на коришћење годишњег
одмора право из радног односа и да се годишњи одмор користи у току
трајања радног односа (време за које је закључен уговор о раду), а да
само у случају престанка радног односа може да се замени новчаном накнадом у складу са овим законом. Имајући у виду да је у конкретном
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случају запосленој одложен престанак радног односа који је заснован на
одређено време, у складу са чланом 187. став 2. Закона о раду, до истека
одсуства с рада ради неге детета, те да запослена нема основа за ново
продужење радног односа, сматрамо да јој припада само право на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор у складу са чланом 76. Закона о раду. (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, број: 011-0-295/2016-02, од 18. априла 2016).
ПРАВО НА ГОДИШЊИ ОДМОР
ЗАПОСЛЕНОГ С НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
Питање: Да ли запослени с непуним радним временом има право
на пун годишњи одмор или се дужина његовог годишњег одмора
утврђује сразмерно радном времену с којим ради?
Одговор: Дужина годишњег одмора није у вези с процентом радног
времена с којим запослени ради. Закон о раду („Службени гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 59/09, 32/13 и 75/14), који о годишњем одмору говори у
чл. 68 – 76, право на пун годишњи одмор не везује за рад с пуним радним временом, нити је проценат радног времена у вези с дужином пуног
годишњег одмора.
СУДСКА ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У УСТАНОВАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
У ситуацији када је запосленом уручена одлука органа управљања
о његовом приговору на решење директора, а он тужбом захтева
поништење решења директора а не и одлуке органа управљања, тужба се одбацује као недопуштена.
Из образложења:
Према списима предмета, првостепени суд је одбацио тужиљину тужбу зато што је тужиљин захтев био усмерен на поништење првостепених
одлука тужене школе (решења директора), а не на поништење другостепене одлуке – одлуке Школског одбора тужене. Против одлуке првостепеног суда тужиља је изјавила жалбу.
По оцени Апелационог суда жалба је неоснована.
Према одредби члана 145. став 1. Закона о основама система образовања
и васпитања, запослени у установи за образовање и васпитање има право
на приговор против сваког решења о својим правима, обавезама и одговорностима, а приговор се подноси органу управљања у року од осам
дана од дана достављања решења. Ако орган управљања не одлучи по
приговору или ако запослени није задовољан другостепеном одлуком,
може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана истека рока
за доношење одлуке, односно од дана достављања одлуке (члан 145. став
7. истог закона)
У конкретном случају, тужиља није тражила поништење другостепене
одлуке, то јест одуке Школског одбора тужене, која је, према чињеничним
наводима тужбе, достављена тужиљи пре подношења тужбе у овој парници, већ поништење назначених првостепених решења о структури радне
недеље и плати.
При томе, околност да је првостепени суд приликом одбачаја тужбе
у погледу назначеног тужбеног захтева пропустио да се, применом правила из члана 16. ЗПП-а, огласи ненадлежним за решавање спора, не
представља битну повреду одредаба парничног поступка која би била од
утицаја на доношење повољније одлуке за жалиоца. (Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж1 бр. 869/14 од 18. септембра 2015)
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Zanimljivosti

PRVI DAN ŠKOLE U ŠVEDSKOJ
- ŠOK ZA DETE (I RODITELJE) SA
BALKANA!
Hrvati u velikom broju odlaze iz zemlje, a jedan od onih koji je bolji
život odlučio da potraži u Švedskoj je i novinar Slobodan Mufić. Kao
i neki drugi roditelji pre njega, i on je odlučio da podeli iskustvo svoje ćerke u švedskom obrazovnom sistemu, preneo je portal Index.hr.
“Sredina prošlog avgusta, ugodno leto u Švedskoj. Mi smo Mi, a On je
direktor osnovne škole Lunden, udaljene 200 metara od našeg stana”,
naveo je Mufić u uvodu priče koju je preneo u formi razgovora.
Mi: Preselili smo se nedavno u Švedsku i imamo 11-godišnju kći
koju želimo upisati.
On: Dobro, popunite ovaj obrazac, treba nam nekoliko osnovnih informacija o vašoj kćeri.
Mi: Znate, ona ne zna švedski.
On: Dobro, naučiće.
Mi: Možda bi najpre trebalo da radi po posebnom programu?
On: Postoji i ta mogućnost, ali mi mislimo da će najbolje i najbrže
naučiti švedski u razredu s ostalom decom. Uostalom, jedna nastavnica
švedskog jezika radiće dva sata dnevno samo s njom.
Mi: Šta Leona treba da ponese u školu?
On: Ništa. Knjige, sveske, olovke, gumice, zarezače, lenjire, trouglove, bojice... sve će dobiti ovde. Mora samo voditi računa da baterija
na iPadu ne bude prazna.
Mi: Znači, moramo joj kupiti iPad?
On: Ma ne, iPad će dobiti u školi, da se lakše snalazi s prevođenjem
i učenjem, ali mora sama paziti na bateriju.
Mi: Treba li detetu spremiti neku hranu za školu?
On: Nema potrebe, doručak je od 7:30, a ručak u 12:00. Svaki dan
imamo dva menija, mesni i vegetarijanski.
Mi: Mislite li da bi trebalo da kod kuće govorimo švedski s Leonom?
On: Nikako. Kod kuće da pričate na hrvatskom. I ne samo to, bilo bi
dobro da jednom nedeljno uči hrvatski na dopunskoj nastavi.
Mi: Imate li nekoga ko predaje hrvatski jezik?
On: U našoj školi nemamo, ali dopunska nastava hrvatskog jezika
održava se četvrtkom od 16:00 u Eriksdalskolanu.
Mi: To je na suprotnoj strani grada...
On: Nema problema, naručićemo taksi.
Mi: Taksi?
On: Da, čekaće ju na parkingu svakog četvrtka u 15:45 i vratiti kući
odmah nakon nastave.
“I tako se Leona svakog četvrtka vozila taksijem na časove hrvatskog. Posebno se važnom osećala kad bi po nju došla mlada vozačica
u limuzini s tamnim staklima. Naravno, sve na račun ljubaznih i širokogrudih švedskih poreznih obveznika“, napisao je Mufić na svom
Fejsbuk profilu.
Objava na Fejsbuku je skupila gomilu komentara, piše Index.hr. “Uglavnom pohvalnih što se tiče švedskog obrazovnog sistema, ali našlo se i onih
koji su uporedili švedski način obrazovanja sa našim. Treba li reći da u
ovom poređenju hrvatsko školstvo nije dobro prošlo?“, dodaje Index.hr.

DA LI STE PROBLEMATIČAN RADNIK?
Uspeh na poslu ne zavisi samo od vaših radnih sposobnosti. Veliku
ulogu imaju i odnos s kolegama a posebno kako vas šef doživljava. Možete biti briljantni u obavljanju radnih zadataka, ali ukoliko niko ne želi
da radi s vama, profesionalni život će vam biti sve teži i teži. Pogledajte
ove znakove i ukoliko se prepoznate u njima - vreme je za zaokret.
1. Gledate na rukovodeće kao na protivnike
Smatrate li one koji su dobri sa šefovima ulizicama, a na odnos radnik/poslodavac gledate kao na ‘mi protiv njih’ neće biti dobro. Niko ne
želi da radi s nekim koga smatra protivnikom, a još manje i da ga plaća.
2. Jednom mesečno kažete ‘to nije moj posao’
Postoje situacije kada možete reći da niste najbolja osoba za neki
zadatak, pogotovo ako ste zatrpani poslom za koji se i vaš šef slaže
da imaju prioritet. Ali ako redovno odbijate zadatke, svi će vas doživljavatii teškim saradnikom.
3. Šefove predloge smatrate ‘sugestijama’
Ponekad oni to i jesu, ali puno češće šefovi očekuju da i napravite
šta su vam rekli. Ukoliko ih prečesto ignorišete, krenuće ispitivanje
koje neće biti prijatno.
4. Teško vam je pronaći starog šefa koji bi vam dao preporuku
Ako vam se bivši šef ne javlja na telefon, verovatno ima razloga za to.
5. Tražite razloge kako nešto da ne uradite
Ako vam je omiljena uzrečica ‘nema šanse da se ovo uradi’ to će
biti jako frustrirajuće za ljude s kojima radite. Ne ubijajte entuzijazam
drugima oko sebe.
6. Stalno ste negativni
Povremene frustracije su normalne, ali ako se svaki dan žalite na
posao i kompaniju u kojoj radite, radije krenite u nove radne izazove.
7. Nijedan šef vam nije drag
Puno je razloga za to. Nemogućnost da budete zadovoljni na poslu,
nerealna očekivanja, problem s autoritetima...
Kako bilo, suočite se s tim problemima i pokušajte izvući najbolje
što se može.

VERUJEMO U OBRAZOVANJE,
SUMNJAMO U SUDSTVO!

Polagano raste poverenje građana u lokalU šta građani veruju?
nu samoupravu, policiju i carinu, pokazalo Godina
2017 2016 2015
je istraživanje javnog mnjenja Beogradskog Obrazovanje
68
68
60
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54
52
centra za bezbednosnu politiku (BCBP). U Policija
52
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45
odnosu na prošlu godinu, više podozrenja Zdravstvo
47
43
39
građani imaju u tužilaštvo i sudstvo. Najveći Opština
41
40
36
pad poverenja u odnosu na prošlu godinu, Carina
Parlament
39
40
34
od šest odsto, zabeležen je kod tužilaštva i Protiv korupcije
37
43
42
Agencije za borbu protiv korupcije. Istra- Sudstvo
37
41
33
živač BCBP-a Bojan Elek kaže da građani Tužilaštvo
37
41
36
nisu ubeđeni da institucije rade svoj posao i Tržišna inspekcija
31
36
28
da borba protiv korupcije zaista funkcioniše.
“Iako je borba protiv korupcije već godinama prioritet vlasti i nalazi se u
programu sadašnje Vlade, loše je što građani manje veruju tužiocima koji
vode koruptivne istrage,
ZANIMANJA KOJA ĆE USKORO
Agenciji za borbu protiv korupcije koja preventivno utiče na korupciju,
NESTATI!
sudije koje bi trebalo na kraju dana da presude, kao i novinare koji bi
trebalo nepristrasno da izveštavaju”, istakao je Elek.
Nekada je bilo nezamislivo da će slika koju vidimo na ekranu već
Ipak, zaposleni u lokalnoj samoupravi se mogu pohvaliti da im čak tri
u sledećem trenutku postati opipljiv predmet, što nam danas omoodsto građana veruje više nego prošle godine, pripadnici policije za dva
gućava 3D štampa. Uplaćivanje novca uz pomoć dva klika mišem,
odsto, a radnici carine procenat više. “Dobro je što policija beleži blagi
odlazak u virtuelnu realnost uz VR uređaje i još mnogo toga drugog
rast poverenja, iako je 2016. podnela za 10 odsto manji broj krivičnih
nam je danas svakodnevica. Tehnološka revolucija, čiji smo svedok,
prijava za koruptivna krivična dela nego pre dve godine. Korupcija će biti
neće se uskoro zaustaviti, što na poslovnom planu za posledicu
suštinski smanjena kada ceo lanac između policije, tužilaštva i sudstva
ima nestanak nekih dobro poznatih profesija. Elem, predviđa se da
zaista proradi”, ukazao je istraživač BCBP-a Saša Đorđević.
će nestati sledeća zanimanja; 1. računovođe, 2. turistički radnici, 3.
Istraživanje je pokazalo i da žene u proseku za oko šest odsto više
novinari i TV prezenteri, 4. bibliotekari i 5. inženjeri poljoprivrede.
veruju institucijama od muškaraca. Jedini izuzetak je zdravstvo, ovoj inKao što vidite, mnoge profesije će nestati zbog sve veće upotrebe
stituciji dame manje veruju nego „jači“ pol. Takođe, poverenje u instituinterneta, softvera, savremenih alata i mašina. Zato se među pocije u Srbiji raste sa godinama života, te najstariji građani natpolovično
slovnim veštinama koje već uveliko važe za najperspektivnije nalaveruju svim institucijama, sem nevladinim organizacijama. Mladi, do 29
ze one u vezi sa IT svetom. Trenutno najpopularnija zanimanja koja
godina, više veruju medijima, carini i nevladinom sektoru.
će nastaviti da se razvijaju i u budućnosti su programiranje, razvoj
Skepticizam prema institucijama, pokazalo je istraživanje, varira sa
mobilnih aplikacija, administriranje mreža, zatim web i grafički dizastepenom obrazovanja građana, pa tako građani sa višim stepenom obrajn i menadžment projekata. Ukoliko dosad niste razmišljali o savlazovanja manje poverenja poklanjaju parlamentu, a više nevladinom sektodavanju ovih oblasti, trebalo bi da to učinite što pre, jer upravo IT
ru. Pri tom, građani sa nezavršenom srednjom školom su najnepoverljiviji
stručnjaci polako zauzimaju vodeće poslovne pozicije, koje se neće
prema institucijama.
menjati bar u naredne dve decenije. Priključite se tehnološkoj eri
Istraživanje javnog mnjenja BCBP-a sprovedeno je u junu 2017. na repre nego što i vaša profesija ostane zarobljena u prošlosti i steknite
prezentativnom uzorku od 1.000 punoletnih građana Srbije, kao deo regiperspektivne veštine s kojima vas očekuje uspešna budućnost.
onalnih napora pet organizacija civilnog društva iz regiona.
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