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ШАРЧЕВИЋ: НИКО НЕЋЕ ОСТАТИ БЕЗ ПОСЛА!
Министар просвете, науке и технолошког развоја Србије Младен
Шарчевић изјавио је у четвртак 22. септембра да је у првом пресеку
стања у школама нађено “300 вируса и проблема у систему”, али да
мисли да нико неће остати без посла. “Ми желимо да се другачије
организујемо. Мислим да ће постојати простора за нова радна места и мислим да нико неће остати без посла”, рекао је Шарчевић
гостујући на телевизији Б92.
Он је рекао да се на основу постојећег закона ради на унапређењу
Савета родитеља и да жели да родитељи оцењују наставнике и
њихове педагошке способности, али да жели и да родитељи чија деца
праве проблеме сносе одговорност за то. Као вид казне за родитеље,
Шарчевић је навео друштвено-користан рад.
Говорећи о дуалном образовању, он је рекао да ће настојати да ускоро
дође до системске промене закона, које ће га омогућити, јер “школа мора
да школује кадрове за рад, а не за биро рада“. „Имали смо за месец дана

у четири града озбиљне састанке привредних комора, компанија и школа. Водићемо два паралелна система, док не дође до системских промена закона који говори о средњем стручном образовању”, рекао је министар. Бројни су проблеми, како каже, детектовани у образовном систему,
те да је први корак у њиховом решавању било другачије организовање,
да ће улога родитеља у наредном периоду бити јасније изражена, да неће
моћи да се манипулише са њиховим учешћем у органима управљања.
Одговарајући на критике да родитељи не могу да оцењују наставнике
он је рекао да постоји оцењивање од стране родитеља кроз екстерну
евалуацију и да се зна који циљ жели да се постигне. “Наравно да не
може домаћица да оцени професора физике, али ученици и родитељи
знају да ли је наставник педагошки добро орјентисан, да ли жели да помогне, да ли на време долази на час”, рекао је министар.


(→Више на странама 3. и 4.)

ти!“ тврди Ранко Хрњаз председник НСПРВ и генерални секретар
СРПС.
„Када је НСПРВ указивао и претходне године да
је обрачун за годишњи одмор 2015. погрешан, да су
просветни радници покрадени и тада смо имали сличне тврдње из министарства као и данас. На жалост,
такво мишљење није долазило само из министарства
што је посебно опасно за све запослене у образовању!
Тек када су судски поступци, које смо покренули тим
поводом, потврдили да смо у праву тек тада је министарство признало крађу коју су надлежни назвали
„техничком грешком“. Наравно, она би и даље била
непримећена да није било судских пресуда“ каже Хрњаз.
„На првом састанку код министра изнео сам чињеницу да је иста
ствар урађена и претходне две године. Јасно сам том приликом указао
на одредбе поменутих докумената и на исправну методологију обрачуна
коју је, узгред буди речено,министарство знало када је ове године обрачунавало годишњи одмор. Таквим, а законитим, обрачуном јула ове
године и јесмо требали добити неколико сати мање и зато је примање у
јулу било мање од онога у јуну месецу. Министарство је јасно и прецизно рекло како се обрачунава накнада када се повела јавна полемика да ли
су просветни радници и ове године покрадени“ каже он .
„Господа у министарству би морала да знају да краду професоре, људе који умеју да рачунају и да им тај посао не може проћи
непримећен. Такође, морали би да знају да закони важе невезано да
ли њима иду у корист или на штету. Стога, верујемо да ће господин
Шарчевић и даље бити на становишту изреченом на првом састанку да
се закони морају поштовати“, каже председник НСПРВ Ранко Хрњаз.

(→Више на странама 5. и 6.)

ХРЊАЗ: ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ ПОКРАДЕНИ
На састанку који је два пута уприличио господин
Шарчевић пометњу и погрешна тумачења износио је
помоћник министра просвете задужен за финансије
господин Тубић. Да ли је последица недовољне
упућености или мањак добре намере, тек поменути господин тврдио је да просветни радници нису оштећени
за време годишњег одмора током 2013. и 2014. године прихватајући притом одговорност за 2015. годину.
Правдајући то становиште, тврдио је да је претходним
ПКУ обрачун накнаде био другачије дефинисан, а затим да за то постоји и некакво мишљење некакве правне службе?!
А да ли је то баш тако? Увидом у Закон о раду који је важио до
2014. године и претходним ПКУ за запослене у образовању потпуно
је јасно да за такво становиште нема никаквог основа. Чланови поменутих докумената „у зарез“ су преписани и у његовим наследницима,
новом ПКУ и новом Закону о раду. Једина измена јесте у времену које
се користи за обрачун просека (по старом Закону о раду 3 месеца а
по новом 12 месеци), али то нема апсолутно никакве везе са крађом
која се догодила јер та врста промене не утиче на коначан обрачун. У
тој ситуацији потпуно је нејасно како је 2015. обрачун био супротан
закону, а 2013. и 2014. године није? У свакој од поменутих година
просветни радници закинути су за нешто више од дневнице што на
ове мизерне плате свакако није луксуз који себи можемо приуштиУ овом броју можете још читати:
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Iz istorije obrazovanja

„UČITELJ JE BIO GOSPODIN ČOVEK,
NEUPITNIH MORALNIH KVALITETA”

Odobrava se formiranje osnovne škole u Brestovcu, ali pod uslovom da nastavni jezik
bude mađarski, a ne nemački i srpski

N

astavnici škole u Apatinu neće držati više časova nego što je zakonom
predviđeno, jer za dodatne časove ne dobijaju dodatnu novčanu nadoknadu… Pomoćni školski nadzornik prosleđuje godišnji plan prihoda i
rashoda Zanatske škole u Bezdanu sa primedbom da će biti većih izdataka zbog
povećanja plata učiteljima... U Poljoprivrednu produženu školu u Bavaništu poslato
je 4.000 kalemljenih sadnica vinove loze... Odobrava se formiranje osnovne škole u
Brestovcu, ali pod uslovom da nastavni jezik bude mađarski, a ne nemački i srpski...
Ovo su samo izvodi iz niza dokumenata, koji se u Arhivu Vojvodine čuvaju pod
okriljem Fonda Ministarstva vera i prosvete Kraljevine Ugarske (1867-1918), a
sada su prvi put sa mađarskog prevedeni na srpski i publikovani. Tačnije, objavljen
je deo koji se odnosi na varoši po azbučnom redu poređane od Ade do Velikog
Bečkereka, dok će ostatak materijala – a reč je o još pet ili šest knjiga - kako bude
obrađivan sukcesivno izlaziti iz izdavačke radionice Arhiva.
Po rečima autorke publikacije Žužane Mezei, prvenstveno se računa na šire
interesovanje istraživača, ne samo naših nego i onih iz Mađarske, pa i Hrvatske,
Slovenije... jer je reč o fondu koji je samo kod nas sačuvan. Fond je, naime, čuvao
građu iz cele Ugarske, ali je u procesu restitucije nakon Prvog svetskog rata izdvojen materijal koji se odnosio na naše krajeve i on je 1926. stigao u Novi Sad, dok je
preostala građa izgorela u peštanskom državnom arhivu najpre 1944, a potom i je i
ono što je preteklo stradalo u revolucionarnim događajima 1956. Tako je, sticajem
okolnosti, bezmalo svekoliki preživeli materijal o radu Ministarstva vera i prosvete
Kraljevine Ugarske zbrinut u Arhivu Vojvodine.
“U osnovi građe su, naravno, školstvo i određena verska pitanja u našim krajevima, ali se iz ovih dokumenata mogu iščitati razni aspekti života, od toga kako su
poštovana prava nacionalnih manjina i ko su bili imućniji i viđeniji ljudi po mestima, jer su oni uglavnom delegirani u školske odbore, pa do niza drugih tema, poput
informacija o uvođenju telefona, plinskog osvetljenja, struje ili o upotrebi pisaćih
mašina, zatim o pojavi tuberkuloze i tifusa, pa bolesti useva - na primer, filoksere
- sve do opisa zemljotresa u Beloj Crkvi krajem 19. veka, tokom kojeg je dosta
oštećena zgrada gimnazije”, otkriva Žužana Mezei.
Naravno, fokus je ipak na obrazovanju, pri čemu se može pronaći mnoštvo detalja zanimljivih ne samo istraživačima nego i široj javnosti. Takva je, recimo, prepiska, koju je sa Ministarstvom početkom prošlog veka vodio Školski odbor osnovne
škole u Bavaništu zbog zahteva da se u učionicama okače slike Svetog Save. Naime,
administracija u Pešti odbijala je molbe Školskog odbora, uz obrazloženje najpre da
“slika sveca nije nastavno sredstvo”, a potom i da “nije predviđeno da se u učionicama ističu verska obeležja, ni katolička ni pravoslavna”, na šta su Bavaništanci odgovarali da je “Sveti Sava školska slava u svim pravoslavnim školama na teritoriji
Ugarske”. Tek, nakon višemesečnog naganjanja, Ministarstvo je delom popustilo i
odobrilo osnovnoj školi u Bavaništu da kupi slike Svetog Save, ali uz obavezujuće
uputstvo da one mogu stajati u učionicama “samo na časovima veronauke”...
Iz ugla nauke najdragocenije je što se na temelju sačuvane građe može dobiti
jasan pregled o tadašnjoj prosvetnoj delatnosti i školskom sistemu. Prvi ugarski
zakon, koji je regulisao ovu oblast, donet je 1868. i predvideo je, kao najvažnije
elemente, obavezno školstvo za decu od šeste do dvanaeste godine, te mogućnost
nastavka školovanja nakon završenog šestog razreda, i to ili u narodnim i građanskim školama, ili u tzv. poljoprivrednim produženim školama. Kroz dokumente je
takođe moguće pratiti i evoluciju stava Pešte, od jednog dosta liberalnog perioda u
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JELICA BELOVIĆ BERNADZIKOWSKA

eđu brojnim zaslužnim pregaocima koji
su krajem 19. veka postavljali temelje
našeg savremenog književnog, kulturnog
i prosvetnog života posebno se ističe Jelica Belović
Bernadzikowska. U Zbirci strane umetnosti Muzeja
grada Novog Sada nedavno je održano predavanje i
projekcija dokumentarnog filma o Belović Bernadzikowskoj koja je bila: pedagog, etnograf, muzeolog,
književnik i prevodilac, najbolji poznavalac srpskog
narodnog tkanja i veza na prelazu iz 19. u 20. vek i
jedna od začetnica moderne etnologije na ovim prostorima, koja je iza sebe ostavila dragocene i još uvek
neprevaziđene etnološke radove. Ako se tome doda da
je govorila devet jezika, objavljivala radove na nekima od njih, prevodila tekstove iz oblasti književnosti,
pedagogije, psihologije, etnologije, sakupljala narodne
priče, bajke, pesme, pisala priče i romane, prikupljala
etnološki materijal i pisala tekstove iz oblasti etnografije, činjenica da šira javnost nedovoljno zna o njenim
zaslugama i doprinosu književnom, kulturnom i prosvetnom životu više nego čudi. Rođena je u Osijeku
1870. godine, a umrla u Novom Sadu 1946.
Predavanje je pripremila Dušanka Marković, kustos
Muzeja grada Novog Sada, dok je dokumentarni film
„Jelica Belović – blago narodne tradicije” snimljenu
u saradnji sa Radio televizijom Vojvodine. Jelica Be-
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prvim godinama sprovođenja prosvetne reforme, kada je zakonom i propisano da
“svaki đak treba da se školuje na maternjem jeziku”, pa do izrazite mađarizacija
krajem 19. veka, koja je počinjala već od zabavišta.
“Dokumenata jasno svedoče o tome koliko je bila jaka intencija Kraljevine da
ima školovane ljude, odnosno u kojoj se meri polagalo na obrazovanje, na stvaranje
obrazovane elite, i to bez izuzetka da li je reč o pripadnicima mađarskog ili drugih
naroda. Od školarine, koja i inače nije bila visoka, siromašni su potpuno bili oslobođeni, modernizacija nastave je tekla ubrzano, a učvršćivan je i status prosvetnih radnika. Učitelji su bili itekako respektovani: ilustracije radi, u spisima se može pronaći
da su propisani minimalni uslovi za stanove namenjene prosvetnim radnicima, od
visine plafona do sobe za poslugu, kao i da, kada učitelj uz stan ne bi dobio i baštu,
razlika mu se morala isplaćivati u novcu. Obavezno je bilo uplaćivanje u penzijski
fond, a udovice učitelja dobijale su penziju… No, s druge strane, moral nastavnika
je morao biti neupitan, baš kao što je kandidat bez valjanih preporuka teško dobijao
nameštenje”, navodi Žužana Mezei.
Njen kolega arhivista mr Dejan Jakšić, urednik izdanja, skreće nam pažnju na već
pomenute poljoprivredne produžene škole, koju su, kao obavezne do 15. godine,
pohađala deca koja nisu želela da upišu građansku školu, gimnaziju ili da idu na
zanat, već su ostajali na selu. U tim školama muškarci su savladavali u to vreme
najmodernije agrarne tehnike, upoznavani su sa načinom đubrenja, najnovijim mašinama, dok su devojke učile kako da budu savremene domaćice, od zimnice do
ručnog rada. Pri tome je svaka od poljoprivrednih produženih škola na raspolaganju
imala zamašne obradive površine, ne samo njive nego i voćnjake, vinograde… gde
su đaci praktično uvežbavali ono što su čuli u učionici. I to zemljište je bila dužna
da obezbedi lokalna zajednica.
“Ovom knjigom se otvara i za širu javnost veoma važno istorijsko poglavlje
kulturne asimilacije na ovim prostorima nakon Austro-Ugarske nagodbe 1867.
Godine”, kaže Branimir Andrić, direktor Arhiva Vojvodine. “To su procesi dugog
trajanja, koji imaju obrnuti pravac već u sledećem, 20. veku, sa produktima itetako
značajnim za sadašnjost, ali i budućnost kulture življenja svih etniciteta u Srbiji i
region”.
Prilježne istraživače istorije Velike Kikinde nesumnjivo će obradovati saznanje
da se mnoštvo obrađenih dokumenata odnosi na izgradnju Gimnazije. Recimo, tu
je spis prema kojem Ministarstvo obaveštava arhitektu Alpara Ignaca da se prihvata
ponuda firme „Pavliček Jožef i Kučera Metod” da budu glavni izvođači radova, ali
da bi pojedinačne poslove valjalo ustupiti lokalnim zanatlijama. U drugom, pak,
dopisu Pešta je opomenula arhitektu da „treba savesnije da nadgleda izgradnju”
jer je Državni građevinski ured iz Velikog Bečkereka imao zamerki na to kako se
odvija posao. Reagujući na opomenu Alpar Ignac je odgovorio da je „poznat u celoj
Ugarskoj da uvek savesno radi svoj posao”... Inače, poslednji sačuvani predmetni
spis iz tog doba je zapisnik sa super revizije dimnjaka u stanu direktora Gimnazije.
I o tome se vodilo računa...
Posmatrano iz današnje perspektive privlače pažnju akti koji upućuju da ni u
ono vreme, pre vek i kusur, nisu puno verovali u neopozivu smislenost “javnih nabavki”. Tako je, recimo, Đerđ Bodnar, direktor Glavne gimnazije u Beloj Crkvi,
obavestio nadležne da „kupljene peći nisu birane po kvalitetu nego po ceni, pa su
loše i ne mogu zagrejati fiskulturnu salu”, zbog čega će do daljeg biti ukinuti časovi
fiskulture.

lović Bernadzikowska svoje prvo obrazovanje stiče u
Osijeku, a ubrzo prelazi u Đakovo gde se upoznaje sa
narodnim životom, narodnom nošnjom i običajima.
Učiteljsku školu završava u Zagrebu, a usavršavanje
nastavlja u Beču i Parizu. Profesionalnu karijeru učiteljice i upraviteljice obavljala je u Zagrebu, Rumi,
Osijeku, Mostaru, Sarajevu i Banja Luci gde je bila
postavljena za upraviteljicu Više devojačke škole. Novosađanka je postala po završetku Prvog svetskog rata,
kada se zapošljava kao profesor u Ženskoj građanskoj
školi u kojoj je dočekala i penziju.
Prve književne radove objavljuje u omladinskim listovima još 1885. godine. Svoja, na terenu prikupljena
znanja, pretočila je u desetine knjiga i na stotine radova iz oblasti tkačke i vezilačke delatnosti, etnografije,
pedagogije, dečije psihologije, ženske emancipacije,
narodne i autorske književnosti. Najveći doprinos
dala je u upoznavanju, kako domaće tako i svetske,
javnosti sa srpskom narodnom domaćom tekstilnom
radinošću i simbolikom narodne ornamentike. Njena
najznačajnija dela, do danas neprevaziđeno, jesu epohalno etnografsko delo Građa za tehnološki rječnik
ženskog ručnog rada (1906), Srpski narodni vez i tekstilna ornamentika (1907), Hrvatski narodni vezovi,
O razvitku tekstilne ornamentike kod Srba i almanah
Srpkinja - njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i

njezina narodna umetnost do danas (1913), Jugoslovenski narodni vezovi (Novi Sad 1933), a izradila je
i Album srpskih vezova (1906). Kada je etnologija u
pitanju najznačajnija dela su joj 110 narodnih igara
(1909), Kulturna istorija Južnih Slovena objavljena na
nemačkom jeziku (1927).
Kao vrstan poznavalac etnološke tekstilne građe,
angažovana je i učestvovala u osnivanju i uređenju
najvažnijih muzejskih institucija Južnih Slovena: dva
muzeja u Zagrebu, etnografskog i obrtničko-umetničkog za koje je uradila izuzetno kvalitetne kataloge,
Muzeja u Splitu, Muzeja Matice srpske u Novom Sadu
(kasnije Muzej Vojvodine). Belović je bila stručni saradnik bečkog profesora Fridriha Krausa, počasni član
Bečkog folklornog društva i jedan od organizatora
izložbe “Srpska žena” u Pragu 1910. godine.
Zaostavština Jelice Belović Bernadzikovski se danas čuva u Historijskom arhivu u Sarajevu, u Muzeju Vojvodine, Rukopisnom odeljenju Matice srpske,
Univerzitetskoj biblioteci u Los Anđelesu i u Arhivu
u Rimu. Njen bibliografski opus sadrži više od 800
jedinica. Reč je o više od 50 zasebnih izdanja, knjiga,
o 600 tekstova u našim časopisima i više od 50 u starnim glasilima. Jedan deo njene zaostavštine nalazi se i
u Novom Sadu: u Muzeju Vojvodine i u Rukopisnom
odeljenju Matice srpske.

Septembar 2016.

Преузимање запослених

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ПРАЋЕЊЕ
АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНИМ
И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ
2016/2017. ГОДИНУ
(Наставак са стр. 1)

Овим Упутством Министарства просвете науке и технолошког развоја (број 601-00-3/201601/76/1 од 06.09.2016 године, које је потписао
нови министар Младен Шарчевић) ближе се
уређује поступак праћења ангажовања запослених у установама образовања и васпитања,
у складу са:
yy Законом о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“.
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење. 68/15 и 62/16 - УС);
yy Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама
и домовима ученика („Службени гласник
РС’\ број 21/15)-у даљем тексту: ПКУ;
yy Законом о раду („Службени гласник РС'\
бр. 24/05. 61/05. 54/09. 32/13 и 75/14):
yy Законом о пензијском и инвалидском
осигурању („Службени гласник РС“.

бр. 34/03. 64/04 - УС. 84/04 - др. закон,
85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09.
107/09. 101/10. 93/12. 62/13. 108/13, 75/14
и 142/14);
yy Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектор\
(„Службени гласник РС“, број 68/15); и

yy другим прописима.
Законске основе за праћење ангажовања
запослених у основним и средњим школама за школску 2016/2017. годину, наведене
су у Стручном упутству за рад подгрупа за
праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској
2016/2017. години број: 601-00-3/2016-01/76 од
24.08.2016. године.
Министар просвете, науке и технолошког
развоја формирао је:
yy Радну групу за праћење ангажовања запослених у установама образовања и
васпитања:
yy Радне подгрупе на нивоу школске управе
(које чине руководиоци школских управа,
материјално-финансијски радници. представници директора и представници репрезентативних синдиката).

РАДНА ГРУПА ЗА ПРАЋЕЊЕ АНГАЖОВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА

Задатак Радне групе је да:
yy прати процес радног ангажовања запослених у просвети у складу са
одредбама Закопа о основама система образовања и васпитања, ПКУ
и другим релевантним прописима;
yy да координира решавање проблема, односно усмерава ангажовање
запослених у просвети давањем одговарајућих инструкција и смерница у циљу „укрупњавања норми“ и максималног ангажовања на
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једном радном месту у складу са важећим прописима;
yy да спорна питања за које је надлежна Комисија за тумачење одредаба
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика. усмерава на приоритетно решавање;
yy да упућује на обраћање надлежним државним органима на
решавање у складу са законом, уколико се проблем не може решити
координацијом.

УПУТСТВО ЗА РАД РАДНИХ ПОДГРУПА НА
НИВОУ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ

иректори школа Радној подгрупи на
нивоу школске управе најкасније до
07.09.2016. године достављају потписане листе запослених за чијим је радом у
потпуности или делимично престала потреба у текућој школској години од 15.08.2016.
године до 31.08.2016. године, у складу са правилницима о критеријумима и стандардима за
финансирање установа које обављају делатност основног/средњег образовања („Ценуси“)
и реализованим уписом за школску 2016/2017.
годину.
- Ове податке школа је дужна да унесе у информациони систем „Доситеј“ до понедељка,
05.09.2016. у 23.55 сати. Унети подаци
представљају почетно стање „технолошких
вишкова“, непотпуних норми и слободних
радних места у информационом систему пре
преузимања запослених из других школа, по
новим правилницима и реализованом упису за
школску 2016/2017. годину.
Интернет адресе на којима се јавно објављују
подаци јесу:
yy о слободним радним местима https://
dositej.mnp.gov.rs/slobodnamesta
yy листа технолошких вишкова https://dositej.
mnp.gov.rs/tehviskovi
yy листа запослених са непотпуном нормом
https://dositej.mnp.gov.rs/nepunanorma

Septembar 2016.

- Директори школа у Радној подгрупи на
нивоу школске управе достављају податке о
запосленима на одређено време, као и основ
за заснивање радног односа. најкасније до
07.09.2016. године;
- Након објављивања листе запослених за
чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба закључно са 31.08.2016. године на
веб-сајту Министарства просвете. науке и технолошког развоја, а по роковима које је министар
прописао (најкасније до 07.09.2016. године), запослени који су вољни да заснују радни однос
путем преузимања се у писаној форми обраћају
оним образовно-васпитним установама у којима
желе да заснују радни однос путем преузимања.
Рок за подношење тих пријава је 2 радна дана након објављивања листе слободних радних места;
- Након приспећа свих пријава, директори школа одлучују са којим од лица ће засновати радни однос путем преузимања. Рок
за одлучивање директора је 4 дана након
објављивања листе слободних радних места.
Након доношења одлуке директори уносе податке у информациони систем.
- Радне подгрупе на нивоу школске управе
већ од 07.09. до 09.09. 2016. године редовно
решавају сва отворена питања везана за „први
круг“ распоређивања.
- У периоду од четвртка 08.09.2016. у 10.00

сати до понедељка 12.09.2016. године у 10.00
сати школама ће бити омогућен приступ информационом систему за унос и ажурирање
кадровских података. укључујући и промене ангажовање запослених преузимањем по ПКУ
и по основу укрупњавања норме.
- Директор школе је дужан да Радној подгрупи на нивоу школске управе у року од 5
дана у писаном облику достави обавештење о
преузимању или допуни норме радницима са
листе;
- Директор школе заснивање радног односа путем преузимања врши водећи рачуна о
рационализацији у смислу укрупњавања норме,
о смањењу путних трошкова и сл.
- Све Радне подгрупе на нивоу своје школске
управе треба да размотре случајеве и сачине
предлог споразума тако да дође до укрупњавања
норме „у једном кораку“, везаном применом
чл. 5. и 6. ПКУ, уколико на територији школске управе постоје запослени који раде у више
школа, у делу норме, као и слободна радна
места где би се поменути запослени могли ангажовати тако да раде у мањем броју школа у
непромењеном укупном проценту.
- На тај начин, да би се процес попуњавања
радних места са листе и накнадно споразумно
преузимање запослених у циљу укрупњавања
норме, обавио уз писану сагласност свих
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укључених у поступак преузимања (и запослених и директора школа), потребно је да радна
подгрупа пре започетог процеса преузимања
утврди оптимално коначно стање и да препоруку за редослед преузимања са листе, као
и споразумно преузимање запослених између
установа, како би се преузимање обавило у што
краћем року, у најбољем интересу како запослених, тако и образовно-васпитног процеса. Радној
подгрупи могу да се обрате заинтересовани запослени захтевом за помоћ у укрупњавању норме или већ готовим предлогом.
- Радна подгрупа на нивоу школске управе својом одлуком/препоруком упућује лице
на слободно радно место ради преузимања,
водећи рачуна о смањењу путних трошкова,
рационализацији у смислу укрупњавања норме, специфичној породичној ситуацији (брига
о члану породице којем је неопходна помоћ,
путовање из другог места и сл.).
- Радна подгрупа треба да размотри пријаве
случајева кршења ПКУ и непоштовања принципа укрупњавања норме у најбољем интересу
запосленог и наставног процеса и издаје препоруке директорима.
- У понедељак, 12.09.2016. године у 14 сати
јавно се објављују листе са променама тј. новим стањем на слободним радним местима и
„технолошким вишковима“, после првог круга
преузимања и листа са укупним кадровским
стањем у свакој школи. Након тога, школе периодично, на недељном нивоу, ажурирају стање
у информационом систему.
- Након првог круга, састајање Радне подгрупе на нивоу школске управе врши се периодично, у зависности од поднетих пријава (по
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поднетој пријави у року од 8 дана), о чему се
сачињава записник;
- Записник садржи и писано образложење по
свакој поднетој пријави, као и начин доношења
одлуке/препоруке;
- Радна подгрупа на нивоу школске управе
обавештава подносиоца о исходу пријаве у року
од 8 дана од дана одлучивања, као и Школу, односно школски одбор;
- Радна подгрупа на нивоу школске управе,
ако утврди да постоји кршење закона и подзаконских аката од стране директора (одбијање
преузимања технолошких вишкова, пријем
нестручних лица...) предлаже ресорном министарству предузимање мера ради контроле рада
директора;
- Пријаве које нису у надлежности рада Радне
подгрупе на нивоу школске управе прослеђују
се надлежној организационој јединици Министарства или другом органу на решавање;
- О непоступању и неналагању мера од стране
надлежне организационе јединице Министарства или другог органа Радна подгрупа на нивоу
школске управе обавештава Министарство.
Извештавање о раду Радних подгрупа
Радне подгрупе су у обавези да о процесу и
резултатима рада припреме завршни извештај
који садржи следеће елементе:
yy датум када је Радна подгрупа започела са
радом;
yy број састанака и датуми када су састанци
одржани са именима присутних на сваком
састанку;
yy кључне напомене о току рада на састанцима (нпр. ситуације које су најтеже решава-

Напомене
Директори школа дужни су да размотре одлуке/препоруке радних подгрупа и уколико их
не прихвате да обавесте радну подгрупу о разлозима неприхватања упућене препоруке.
Посебно, радне подгрупе у свом раду треба
да се руководе општим интересом, у најбољем
интересу образовно-васпитног процеса и
рационализације, уз уважавање потреба запослених у складу са могућностима/околностима.

IMA (LI) NADE ZA NASTAVNIKE
SA VI STEPENOM?!

rethodnih nedelja i poslednjih dana mnogi nastavnici sa VI stepenom
koji su ostali bez dela norme imali su ozbiljan problem jer direktori škola nisu želeli da poštuju Uputstvo ministra od 24. avgusta ove
godine, kojim je utvrđeno da se ta lica upućuju u drugu školu na godinu
dana, a neki direktori su bili čak toliko sigurni u sebe da su u pisanoj formi
zainteresovanim nastavnicima dostavljali svoje mišljenje, koje je u potpunoj
suprotnosti sa uputstvom ministra.
Takve dopise Sindikat je odmah prosleđivao Ministarstvu, ali do sada nije
stigao nikakav odgovor, pa su tako „tehnološki viškovi“ sa VI stepenom i dalje
ostali neraspoređeni!
Naprosto je zapanjujuće da su se pojedini direktori ponašali na napred opisan način, tim pre što su naše kolege sa VI stepenom koje su radni odnos
zasnovale pre 10. septembra 2005. godine u svojim pravima u potpunosti
izjednačene sa drugim kolegama koje imaju VII stepen stručne spreme ili koji
su stekli zvanja po novoj nomenklaturi. Tako ispada da ovi ljudi imaju pravo
u školi u kojoj su zatečeni, a ne i da im to pravo bude priznato u nekoj drugoj
školi koja je iskazala potrebu za takvim kadrovima. Čak i ono rešenje koje
je ministar naveo u Uputstvu nije rešenje koje nas zadovoljava, jer ovi ljudi
trebaju biti zbrinuti po istim pravilima kao i druge kolege, a ne da u statusu
radnika na lizing godinu dana provedu kao radnici gosti u drugoj školi, a onda
se vrate (na Listu za preuzimanje) u svoju školu. U međuvremenu će svi drugi
biti zbrinuti, a za njih će ostati sve manje prostora da se to desi.
Juče je iz radne podgrupe za praćenje angažovanja zaposlenih u prosveti iz Školske uprave Zrenjanin otišao novi predlog kako bi naše
kolege sa VI stepenom stručne spreme mogle
biti preuzete jednako kao i drugi nastavnici.
Pravni osnov ponuđen je na osnovu člana 8
stav 3. ZOSOV-a koji kaže da „izuzetno“ nastavnici sa VI stepenom mogu biti zaposleni u
školi. Predlog NSPRV je i ranije bio da se ti
ljudi prepoznaju kao takvi ukoliko su, naravno, zasnovali radni odnos na neodređeno pre
10.09.2005. godine (zatečeni radnici su izjednačeni u pravima) i da se na taj način preuzmu
u drugu školu, naravno na neodređeno vreme,
kao i svi ostali! Ovaj predlog NSPRV su podržali i neki od predstavnika drugih sindikata
u prosveti.
„Nadamo se da će sektor za zakonodavstvene poslove u Ministarstvu imati sluha za ovaj
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не, изузимање чланова од појединих одлука, пријава притисака на чланове Радне
подгрупе, проблеми са документацијом о
запосленима и школама и сл.);
yy сумарне закључке о раду на састанцима
(са бројем ситуација које су решаване);
yy евентуално: опис ситуације коју не може
да реши Радна подгрупа са образложењем
(ако је потребно да ситуацију решава „централна“ радна група);
yy препоруке/сугестије за корекцију упутства
које ће бити примењене следеће године
(ако нису потребне корекције, у извештају
треба навести);
yy датум када је Радна подгрупа завршила са
радом;
yy својеручне потписе свих чланове Радне
подгрупе.
Потписан извештај се у што краћем року
доставља председнику „централе“ радне групе. Достављени извештаји радних подгрупа се
разматрају и на основу њих се припрема коначни извештај који се доставља министру просвете, науке и технолошког развоја и репрезентативним синдикатима.

predlog jer bi njegovim implementiranjem, bilo u Uputstvo ministra, a svakako u neko novo zakonsko rešenje, bilo moguće ispraviti nepravdu prema ovim
nastavnicima i omogućiti im isti tretman kao i drugim kolegama, tim pre što i
sam ministar dobro zna da je rešavanje ovog problema bio i uslov za redovan
početak školske godine i da ukoliko ne pronađe način da spreči samovolju neposlušnih direktora i/ili prihvati naš predlog, preti novi ŠTRAJK u prosveti!“,
rekao je Ranko Hrnjaz, predsednik NSPRV.
U ovom sindikatu smatraju da je na delu vid diskriminacije. nastavnika sa
VI stepenom, koji su radni odnos zasnovali pre 10. septembra 2005. (od tada
nastavnik koji se zapošljava mora imati VII stepen stručne spreme) koji su u
svojim pravima zakonom u potpunosti izjednačene s kolegama koje imaju VII
stepen stručne spreme, ili onima koji su stekli zvanja po novoj nomenklaturi.
„Ispada tako da ovi ljudi imaju pravo u školi u kojoj su zatečeni, a ne i da im to
pravo bude priznato u nekoj drugoj školi koja je iskazala potrebu za takvim kadrovima“ – pojašnjava generalni sekretar Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine profesor Hadži Zdravko Kovač. „Da zaposleni sa VI stepenom
stručne spreme privremeno mogu biti upućeni u drugu školu na godinu dana,
po sebi nije loše, jer će tokom te godine imati punu normu i punu platu, ukoliko se saglase oba direktora. Međutim, problem je što je sad uz preuzimanje u
najnovijem Uputstvu novog ministra prosvete ponovljena jedna kategorija tzv.
dopunjavanja i ukrupnjavanje norme, odnosno uvođenje famozne Liste A i Liste
B nastavnika. Tako će njima biti dopunjene norme, dok će ljudi sa VI stepenom
biti privremeno raspoređeni u druge škole, ukoliko to pravo ostvare. Međutim, kada se sledeće
godine vrate, uslovno u svoju matičnu školu,
opet će najverovatnije biti višak, jer malo je verovatno da će se u nekoj od tih “matičnih“ škola
drastično povećati broj odeljenja i broj đaka, a
time i mogućnost dobijanja procenata norme za
koji su stari nastavnici zasnovali radni odnos“,
kaže Kovač.
Po rečima Kovača, u ovom problemu bi
se mogli naći i stručni nastavnici koji rade u
srednjim stručnim školama koji nemaju tih 36
bodova: psihološko - pedagoško - metodičkih.
„Ako im se smanji norma, oni po sadašnjoj logici neće moći da pređu u neku drugu školu,
iako tamo ima potrebe za njihovim časovima.
I tamo će neko drugi zasnovati radni odnos, pa
će i za njih ti časovi biti nepovratno izgubljeni“ , tvrdi Kovač.
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Aктуелно

ИСПЛАЋЕНА РАЗЛИКА НАКНАДЕ ЗА
ГОДИШЊИ ОДМОР ЗА 2015. ГОДИНУ
Држава и даље дугује просветарима за 2014. и 2013. годину

Н

(Наставак са стр. 1)

акон вишегодишњег натезања
око тога да ли су и колико
просветни радници оштећени
за пун износ накнаде за коришћење
годишњег одмора и наводно решеног
проблема кад је трезор исплатио свим запосленим део који је погрешно обрачунат
у 2015-тој години Министру просвете,
науке и технолошког развоја Младену
Шарчевићу, председницима синдиката и
медијима 07. 09. 2016. године обратио се
генерални секретар СРПС-а и председник
НСПРВ Ранко Хрњаз који каже; „Јуче је
исплаћена разлика између стварне накнаде за годишњи одмор 2015. године
запосленима у образовању у односу на
ону која је незаконито обрачуната прошле
године. Ово је нешто што желимо да поздравимо, али и да напоменемо да то није
комплетно решење. Остала су отворена
питања обрачуна 2013. и 2014. године
али и неки, евентуално, нови проблеми
који су претходних дана настали“ тврди
Хрњаз.
Јула ове године, када је већина запослених у области образовања користила годишњи одмор(за већину је
немогуће другачије осим по завршетку наставне године) Министарство
просвете науке и технолошког развоја реаговало је на притужбе и сумње
неких колега који су сматрали да је и ове године начињена грешка јер су
добили мање новца него за рад у јуну месецу. Ово мишљење није било
тачно, а министарство је накнаду за 2016. годину обрачунало у складу са
законом. Као образложење, министарство је методологију обрачуна накнаде за време годишњег одмора званично и појаснило. Саопштење министарства просвете, науке и технолошког развоја, које су цитирали скоро
сви медији преносимо у целости.
„Према одредбама Закону о раду, односно Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, запослени има право на накнаду зараде за годишњи одмор у висини просечне
зараде у претходних 12 месеци. Када се подели укупан износ остварених
примања са часовима рада за тих 12 месеци добија се просечна сатница
за период од 12 месеци. Просечна сатница се множи бројем сати за које
запослени одсуствује у једном месецу и то је накнада за тај месец. С
обзиром да јули месец ове 2016. године има 168 радних сати (претходне,
2015. године у јулу број радних сати је износио 184 радна сата) први део
јулске плате за запослене који су у овом месецу користили годишњи одмор
обрачунат је сагласно томе”
Подвлачимо, ово саопштење је у складу са Законом о раду и ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика! Међутим,
оно на шта Вам скрећемо пажњу јесте неко „мишљење“ које је синдикатима показано на претходном састанку (али не и дато) а којим се покушава оспорити право запослених које им је ускраћено у обрачуну накнада за
време годишњег одмора 2013. и 2104. године. Горе цитирано саопштење,
за које и ми сматрамо да је у складу са законом, произилази из Закона о
раду из 2014. године и ПКУ за запослене у основним и средњим школама
и домовима ученика из 2015. године. Овакву методологију потврдио је и
суд у споровима које је наш синдикат покренуо и због кога је и исправљена
настала штета. И тада, као и данас, мишљење из министарства је било да
немамо право и да је годишњи 2015. исплаћен у складу са законом.
Како би указали на нелогичност тог накнадног тумачења везаног за
2013. и 2014. годину цитираћемо Вам чланове поменутих докумената
који важе данас, али и оних који су важили 2013. и 2014. године.
Закон о раду који је важио за време обрачуна накнаде за годишњи одмор 2013. и 2014. године (Закон је објављен у „Службеном гласнику“ РС“,
бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009. Види: Закључак УС РС, бр. 190/2005 22/2011-26.)
Члан 114
„Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у
претходна 3 месеца, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег
одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног
органа…”
Сада вам наводимо члан Закона о раду који је важио у току обрачунског
периода 2015. Године („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/141)
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Члан 114
„Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних
12 месеци, у складу са општим актом и
уговором о раду, за време одсуствовања
са рада на дан празника који је нерадни
дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив
државног органа…”
Из горе наведеног потпуно је јасно да
је Закон о раду,у члану који регулише накнаду за годишњи одмор измењен само у
времену за које се узима просек (до 2014.
се узимао за 3 месеца а од 2015. године за
12 месеци).
Када је ПКУ за запослене у основним
и средњим школама и домовима ученика
у питању нема разлика у члану 23. који
регулише ово питање.
Прво Вам наводимо онај који је био
важећи у току 2013. и 2014. године („Сл.
гласник РС“, бр. 12/2009)
Члан 23
„Запослени има право на накнаду
плате у висини која се обрачунава и исплаћује према одредбама Закона о раду за време проведено на годишњем одмору, плаћеном одсуству и
државном празнику…”
А затим и онај који је важио у току обрачунског периода 2015. године
(Сл. гласник РС бр. 21/2015)
Члан 23
„Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује према одредбама Закона о раду за време проведено на
годишњем одмору, плаћеном одсуству и државном празнику…”
Дакле дословце исто тј. члан 23 новог ПКУ у потпуности је преписан
из претходног решења. Из свега горе поменутог потпуно је јасно да се
накнада за време годишњег одмора у току 2013, 2014. и 2015. године обрачунава на идентичан начин осим што се мења узорак на коме се вади
просек(3 или 12 месеци) али то за спорно обрачунавање накнаде за време
годишњег одмора у току 2013. и 2104. године НИЈЕ БИТНО! А ево и зашто.
Како је просек у последња три месеца пред обрачун годишњег одмора
2013. и 2014. године био 173.33 сати, а у току јула поменутих година,када
велика већина запослених у основним и средњим школама и домовима
ученика била на годишњем одмору био 23 радна дана односно 184 радна сата, сагласно и Вашем цитираном тумачењу, потпуно је јасно да су
просветни радници на рачуну ПОКРАДЕНИ у обе поменуте године за
10,67 радна сата, што просечно значи да је сваки запослени покраден за
неколико хиљада динара у поменутом периоду! На овај обрачун треба
додати и затезне камате које сигурно нису занемарљиве!Ово свакако није
„техничка грешка“ како је Ваш претходник изјавио, већ системска крађа
просветних радника који и овако имају најмање плате у јавном сектору.
Ово је просто НЕПРИХВАТЉИВО!
Свако другачије тумачење нема утемељења у позитивним законским
актима и ни једна одлука било ког ограна не може суспендовати виши
правни акт, а то је у овом случају кровни закон - Закон о раду! Да је тако
нешто могуће, онда Србија не би била правна држава већ дружина у којој
свака извршна власт може креирати околности које јој одговарају. Да је
другачије,Скупштина Србије не би октобра 2014. године доносила посебан закон којим би се умањиле зараде за 10% у јавном сектору већ би
то некаквим уредбама било регулисано. Да је другачије, био би нарушен
Уставни поредак и начело поделе власти а Србија не би била кандидат
за чланство у ЕУ. Како другачије објаснити чињеницу да је Република
Србија прихватила одговорност за незаконит обрачун у току 2015. године, али то одбија да уради за период 2013. и 2014. године? Верујемо да
би и из поменуте организације(ЕУ) били ради чути тумачења закона на
начин да су акта применљива када власти иду у корист, а нису када јој
иду на штету!
Знајући Ваше становиште изнето на састанцима са представницима
синдиката и исказану жељу за поштовањем закона, УПОЗОРАВАМО
ВАС на унапред изнете чињенице. Нама је потпуно јасно да кривица лежи
на неком другом, али такође захтевамо од Вас да се одговорни именују и
процесуирају у складу са законима Републике Србије, једнако онако као
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што би сваки запослени у образовању одговарао да је он прекршио неки
закон. То је Ваша обавеза која произилази из дужности коју обављате, али
и из моралних начела која Вас квалификују кроз цео радни век и која су
Вас довела на функцију коју сада обављате!
„Уколико не дођемо до комплетног договора и не буде исплаћена разлика за 2013. и 2014. годину, уколико се употреби право на застарелост
за 2013. годину, НСПРВ(СРПС) ће као и до сада правду потражити на
суду. Желимо да Вас обавестимо да у том случају неће бити простора за
поравнање као за 2015. годину већ ћемо инсистирати само на судском
решењу и уз новац који судом добијемо за 2014. годину, просветни радници ће надоместити разлику за 2013. годину кроз затезне камате а Влада
Р. Србије ће поред штете која је начињена бити у обавези да плати више
милијарди на основу судских трошкова. Верујемо да и Ви схватате шта то
за буџет Р. Србије значи те да ћете искористити свој положај како бисмо
дошли до решења без непотребних судских спорова.
Наредни проблем који је настао при пословима обрачуна разлике на-

кнаде коју сте јуче исплатили јесте проблем радног ангажовања школских рачуноводстава! Тај посао(обрачун плата и годишњег одмора) јесте
посао за Трезор и нејасно је зашто Трезор није урадио овај посао? Да
ли је разлог њихово одбијање јер су тај посао већ једном радили (лета
2015. године) или неки потпуно други разлог за сада је нејасно. Оно што
јесте јасно, то је да су рачуноводства и запослени у њима у претходних
неколико дана урадили огроман посао неретко радећи целу ноћ, суботу и
недељу, како би на време доставили потребне табеле. У складу са Законом
о раду и ПКУ очекујемо да се ти радни сати проведени на послу након
завршетка радног времена евидентирају и плате као преконормни рад.
Без обзира на то да ли са истом радошћу радимо и за 3 или 333 еура,ми
од тог новца и хранимо наше породице и сматрамо да је Ваша обавеза да
тим људима платите оно што су урадили. У супротном НСПРВ(СРПС) ће
и за ово питање потражити одговор на суду. Наравно, надамо се да до тога
неће доћи!“ каже се у саопштењу НСПРВ које је потписао председник
НСПРВ Ранко Хрњаз.

Оbeležen 8. septembar - Svetski dan pismenosti

PISMENOST JE TEMELЈNO LJUDSKO PRAVO!

UNESCO: „Reading the Past, Writing the Future!“

Povodom Međunarodnog dana pismenosti učenice II-4, Nikolina Zrnić, Jelena
Moromilin, Livija Caran i Nađa Damjanović iz Hemijsko-medicinske škole iz
Vršca, su svoje drugove i drugarice, kao i
nastavnike u školi, kratkim performansom,
u okviru redovne „Školske hronike važnih
datuma“, podsetile na činjenicu da i danas:
yy oko 775 miliona odraslih ljudi ima
problem s nedostatkom pismenosti;
yy 1 od 5 odraslih osoba još uvek je
nepismena;
yy 2/3 od ukupnog broja nepismenih
čine žene;
yy 60,7 miliona dece ne pohađa školu, a
još mnogo njih pohađa je neredovno
ili prekine školovanje.

Naglasile su, a na osnovu podataka iz
2015. godine, da danas u Srbiji među odraslima ima oko:
yy 850.000 bez dana škole ili sa nekoliko razreda
osnovne škole
yy 677.000 sa nepotpunom osnovnom školom
yy oko 165.000 nepismenih
yy oko 50% kompjuterski nepismeno
yy 650.000 sa visokim obrazovanjem (11% od
ukupnog broja stanovnika).

Irina Bokova je kao generalni sekretar UNESCO-a, povodom obeležavanja 50 godina od dana
prve proslave pismenosti, istakla: „Svet se promenio
od 1966. godine – ali naša odlučnost, da se svakoj
ženi i svakom muškarcu obezbedi da pokažu svoje
veštine, sposobnosti i mogućnosti, dostojanstveno i
sa dužnim poštovanjem, ostaje prioritet. Pismenost
je temelj izgradnje održive budućnosti za sve.“

Gore pomenute učenice su sve
zainteresovane upoznale i sa kratkim istorijatom obeležavanja dana pismenosti i potrebom da se započne sa implementacijom
Agende Održivog razvoja predviđene da se
realizuje do 2030. godine: „U borbi protiv
nepismenosti UNESCO je 17. novembra
1965. godine, na Svetskom kongresu ministara obrazovanja u Teheranu, proglasio
08. septembar za Međunarodni dan pismenosti sa ciljem da se istakne važnost pismenosti za pojedince, zajednice i društva.
Sa svečanim obeležavanjem Međunarodnog dana pismenosti započelo se 1966.
godine. Ove, 2016. godine, obeležava se
50 godina kontinuiranog nastojanja UNESCO-a da, međunarodnoj zajednici i zvaničnicima u državama sveta, skrene pažnju na
status pismenosti i obrazovanja kako na
globalnom tako i na lokalnom nivou.
Godina 2016. je prva godina imple
mentacije Agende Održivog razvoja koja treba
da se ostvari do 2030. godine (ovom Agendom
je predviđeno: tačka 4. – kvalitetno obrazovanje;
tačka 4.6. – eliminacija nepismenosti i jednako
obrazovanje za sve).“ http://www.unesco.org/new/
en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/

“Glas tišine”: Nedelja osoba sa oštećenim sluhom
25. septembar 2016. – 30. septembar 2016. god.
With Sign Language, I am Equal´

Želimo da Vas podsetimo!
Ovu nedelju posvećujemo licima oštećenog sluha.

Pozivamo i Vas da nam se pridružite!
“Gluva i nagluva lica su na margini društva. Njihovi problemi postaju evidentni sa polaskom u vrtiće i
škole. Retko imaju priliku da u školama naiđu na razumevanje i da posle osnovnog obrazovanja nastave
sa školovanjem. Ako i uspeju da završe srednju školu,
pa i fakultet poslodavci uopšte nisu zainteresovani da
ih zaposle” poručili su javnosti 25. septembra 2016.
na Međunarodni dan osoba sa oštećenim sluhom učenici Hemijsko-medicinske škole iz Vršca. Problem
imaju i u komunikaciji sa šalterskim radnicima koji
često nemaju strpljenja da ih saslušaju, a neretko su i
obećanja koja dobijaju u ustanovama i institucijama
samo „prazna priča“. Prema kazivanju gluvih i nagluvih lica ovu su najčešći, ali ne i jedini problem sa
kojima se susreću u komunikaciji sa redovnom populacijom. O neprijatnostima, poput ignorisanja i uvreda od strane pojedinaca
na račun njihovog hendikepa ne žele ni da govore, a utočište nalaze u krugu
porodice ili u Udruženjima gluvih i nagluvi“ kaže se u saopštenju.
Svetski dan gluvih i nedelja gluvih obeležava se svake godine u poslednjoj
sedmici septembra od 1958. godine u znak sećanja na osnivanje Svetske fede-
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racije gluvih koja je osnovana 23. septembra 1951.
Prvi put je ovaj dan obeležen u Rimu pomenute 1958.
godine.
Svrha Međunarodnog dana gluvih, i nedelje akcija
posvećenih ljudima oštećenog sluha, je da skrene pažnju političara, vlasti i javnosti u odnosu na dostignuća gluvih ljudi i brige za zajednicu gluvih. Generalna
skupština Ujedinjenih nacija je 13. decembra 2006.
godine, jednoglasno, usvojila Konvenciju o pravima
osoba sa invaliditetom. U njoj je istaknuto da svako
ljudsko biće ima urođeno pravo na život i da će države ugovornice ove Konvencije preduzeti sve potrebne
mere kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo
da ga u punoj meri uživaju, ravnopravno sa drugima.
Konvencija predviđa da osobe sa invaliditetom uključuju i one koji imaju dugoročna fizička, mentalna,
intelektualna ili čulna oštećenja koja u interakciji sa
raznim preprekama mogu ometati njihovo puno i efikasno učešće u društvu na jednakoj osnovi sa drugima.
U skladu sa opštim ciljevima Konvencije ljudi oštećenog sluha poručuju:
*Naš jezik je jezik izazova i slamanja prepreka.
*Želimo šansu a ne privilegije!
*Dozvolite da se čuje glas tišine!

Septembar 2016.

Naš provereni prijatelj: Wiener Städtische osiguranje
MOJ DOM

Dom je mesto gde želimo da se osećamo najsigurnije.
U njega ulažemo i dušu, i novac – oštećenje ili krađa izazivaju višestruke posledice. Da biste uživali u sigurnosti svog doma, ne brinući o tome „šta bi bilo
kad bi bilo“, nabavite polisu osiguranja „Moj dom“ kojom ćete obezbediti pokriće za štete nastale u svom stanu ili kući, na stvarima domaćinstva, ili se zaštititi
od odgovornosti za štetu ka trećim licima.
Paket osiguranja zavisi samo od kvadrature Vašeg stana ili kuće.

Unesite u online kalkulator broj kvadrata i moći ćete da vidite koja pokrića Vam nudimo i kolika je premija osiguranja. Da biste postali vlasnik polise, dovoljno
je da popunite elektronsku ponudu i da obračunatu premiju uplatite uplatnicom.
Mi ćemo Vam u najkraćem roku dostaviti polisu osiguranja i – bez komplikovane procedure - preuzeti Vašu brigu na sebe.

Septembar 2016.
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ПЕДАГОШКА „БОМБА”

Форма мора да устукне и да препусти место материјалној истини
Пише: Симо С. Стокић*
У „Политици” је 15. 8. 2016. године у рубрици „Погледи” објављен веома инспиративан текст социолога
Ђорђија Ускоковића у вези с различитим тумачењем датих одговора од стране ученика основних школа, а који су
засновани на учењу из књиге у којој је нешто погрешно
објављено. Саша Јанковић, заштитник грађана, ишао је
логиком заштите основаца и логиком поузданости података објављених у уџбенику за основце. Професор Александар Липковски, председник Националног просветног
савета Србије, пошао је од логике истине и тачности података, без обзира на то ко их је објавио и на који начин.
Овде се заправо ради о сукобу формалне и материјалне
истине. То се у последње време покушава наметнути и у
неким законским прописима, а све због ефикасности поступака.
Налазим да никако не може добити превагу форма у односу на садржину, па сматрам да је заузети став професора Липковског једини исправан и зарад било какве форме ми децу не можемо учити да је некада
могућно два и два сабрати да буде пет због мира у кући! Таква врста неспоразума са уџбеницима мора и може да се разреши на много других
начина да деца не буду оштећена у било којем виду, а не тако што ће се
нетачан одговор извучен из погрешно написане књиге сматрати за тачан.
То би једноставно била педагошка „бомба”. То заиста не може никако да
се прихвати уз све уважавање личности заштитника грађана који је так-

вим ставом хтео само да заштити децу на уштрб неких
виших начела који никако не могу бити занемарени у
овом случају.
Пандан овом случају постоји у једном сада важећем закону где је нормирано да се примењује принцип формалне истине код одлучивања надлежног управног органа.
То би значило да управни орган мора да донесе управни
акт, иако му је достављен основ стицања земљишта који
указује да подносилац захтева није на законит начин стекао ту непокретност. Уведени принцип формалне истине
покушава да спречи коруптивно понашање органа и да
убрза решавање предмета, а тиме потире основни принцип материјалне истине из процесног закона. Зато у таквим ситуацијама орган који сазна да је истина другачија
од оне која „пише на папиру” мора да одбије издавање
позитивног акта и све то образложи да је материјална истина другачија и
да постоје и други докази који супротно „говоре”.
Тако и у овом случају добронамерног „сукоба” омбудсмана и професора, форма мора да устукне и да препусти место материјалној истини,
без обзира на то ко је и како нешто написао ако је то нетачно. Не може
заштиту основац добити на такав начин што ће се признати неистина, већ
на сасвим друге начине који неће довести у сумњу природне законе, а ни
штету ученицима због погрешно одштампаних научних истина.


*дипл. правник из Чачка

КO КОГА ШТИТИ?

Отворено писмо проф. др Александра Липковског, председника Националног
просветног савета Србије, Саши Јанковићу, заштитнику грађана, типичан је сукоб
правде и правичности, с једне, и политичког волунтаризма, с друге стране
Аутор: Ђорђије Ускоковић*
”У друштвено-хуманистичким наукама (психо
логији, праву, социологији…) одвајкада постоји
метод – анализа случаја. Истраживач, аналитичар
(не мислим на ове наше тзв. политичке аналитичаре) случај, појаву, анализира са свих страна:
кад, како и где настаје, ко су актери-учесници,
који су и какви њихови мотиви, намере, које и какве су последице њихове акација (по њих саме и по
околину) итд. Ако се покаже да истоветних или
врло сличних „случајева“ има више говори се о
друштвеним појавама. Ако су те појаве негативне,
штетне, тада је реч о друштвеној патологији, тј. о
болесном друштву.
Отворено писмо проф. др Александра Липковског, председника Националног просветног
савета Србије, и Саши Јанковићу, заштитнику
грађана, типичан је сукоб правде и правичности,
с једне, и политичког волунтаризма, с друге стране, с вероватном победом овог другог, судећи по
досадашњим збивањима из оваквих „дуела“.
Случај је, подсећам, „произвео“ заштитник
грађана (дакле и заштитник ученика), тако што
је „препоручио“ да се ученицима призна нетачно решење задатка из физике који су решавали
на малој матури, користећи решење из важећег
уџбеника (збирке задатака). Председник НПС-а
тврди да би „прихватање Јанковићеве препоруке био шамар просветној и научној јавности,
а будућност школовања наше деце и унука била
још угроженија него што је сада. Научна истина је
једна, а ђаци треба да буду подстакнути да трагају
за њом, а не да уче напамет“, тврди Липковски. Он
замера заштитнику грађана да подржава оне ђаке
који су одговорили без размишљања руководећи
се само наученим напамет.
„Учење напамет“ или „бубање“ као запам
ћивање (меморисање) научених чињеница јесте
саставни део сваког учења и образовања, у свим
образовним и научним областима, поготову у праву (претпостављам да је Јанковић дипломирао на
неком правном факултету где је важније „бубање“
чињеница, закона и параграфа, од знања целокупне геометрије, од Еуклидове до оне коју предаје
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Липковски на ПМФ-у. (Уосталом, сви психолошки тестови, било ради одабира за школовање,
запослење, возачки испит, па до смештаја у геронтолошке, психијатријске и КП установе, садрже
тзв. тестове меморије.)
Сличан, готово идентичан је недавни „случај“ –
писмени рад-тест на такмичењу из српског језика
у једној краљевачкој основној школи где одличној
ученици није признат као тачан одговор у којем је
у наслову народне песме „Смрт Мајке Југовића“
реч „мајке“ написала малим уместо великим словом М, руководећи се „старим“ Правописом (из
2010) уместо новим (из 2013), оба у издању истог издавача – Матице српске. Надлежни државни просветари правдају ову збрку тврдњом да су
ученици и наставници дужни да прате промене,
измене и допуне, уџбеника и приручника, које су
у нас честе, као и све што се мења чак и устав и
закони, о прописима и уредбама да и не говоримо,
чим се промени власт, па и она у просветна.
Председник НПС сматра да је Јанковићево
понашање недопустиво. Заштитник грађана мора
да штити све, па и дугорочне интересе грађана,
тврди он. А један од тих интереса, по његовом
мишљењу, јесте „да се зна шта је добро а шта не,
шта је тачно а шта погрешно“. Заштитникова препорука „доводи до релативизације појма истине и
до релативизације знања које ђаци стичу у школи.
Како је могуће признати очигледно погрешан одговор“, пита се председник НПС-а? Сваки ученик
који размишља приликом рада теста, „простом
али промишљеном елиминацијом” утврдиће
да једино одговор под 4 може бити тачан...“,
закључује он.
Дакле, као у ТВ квизу(!) По мишљењу председника НПС-а А. Липковског, очигледно је да
он, С. Јанковић, није схватио улогу заштитника
свих грађана. Он му чак приписује и филозофску
одговорност – релативизацију истине, педагошку
– релативизацију знања, затим универзалну обавезу – да „штити све а нарочито остварење дугорочних интереса”; дакле, одговоран је и за нашу
будућност. Много бремена на једна леђа!
Улога заштитника грађана је да штити права
свих грађана, у овом случају једнако и маштови-

тих ученика и оних „бубалица“, а то значи да нико
не сме бити оштећен туђом грешком, немаром
или незнањем надлежних (аутора, рецензента,
испитивача и оцењивача), а поготову самовољом
државних бирократа у Министарству просвете.
Оно што заштитник не зна, или превиђа (или зна
и види, али је немоћан да било шта промени) јесте
да „врана врани очи не вади“. Неће, дакле, председник НПС-а да призна било чију кривицу из
просветне бирократије; криви су, по њему, једино
немаштовити ученици-бубалице, који недовољно
користе мозак, не мисле логички (иако се колико знам, логика најраније учи у трећем разреду
гимназије, а овде је реч основцима).
Овим је начето питање поверења у школе,
књиге, наставнике, просветне органе... Смеју
ли ученици, без могућих штетних последица
у погледу оцена, веровати а приори књигама
(уџбеницима), или, треба попут Галилеја сумњати
у све, не само у црквене књиге него и у властиту перцепцију, па логичким закључивањем,
маштом и интуицијом, односно „простом али
промишљеном елиминацијом“, како им саветује
председник НПС-а, доћи до тачног одговора –
Земља се окреће око Сунца!
Поверење је у чврстој вези с веровањем.
Захтев да ученици, уместо да верују књигама
(уџбеницима), школи и наставницима, треба да
мисле својом главом и логичком „простом али
промишљеном елиминацијом“ дођу до тачног одговора, противречи ставу НПС-а и његовог председника кад је реч о обавезном наставном предмету – веронаука. Наиме, ма ко да предаје овај
предмет, било које вероисповести био вероучитељ,
или био агностик, чак и атеиста, он ће морати да
учи ученике да верују а не да мисле и да логичком „простом али промишљеном елиминацијом“
дођу до сазнања постоји ли бог, властита судбина
предодређена божјом вољом, загробни живот и сл.
Самим тим требало би да их учи да не верују школским књигама и наставницима, а нарочито школским и општим властима. Уосталом, сумњу у ове
последње научиће у својој кући.


*Социолог

Septembar 2016.

Између два броја

ОБЕЛЕЖЕНА ЕСНАФСКА СЛАВА НАСТАВНИКА И НСПРВ

О

коју још од 1998. године слави и наш Синдикат
су били су колегиница, проф. Сандра Плавшић са
супругом Миланом. Залог за кумство за наредну
славу преузео је проф. Никола Анђелковић, који
ће догодине и бити домаћин Сабора.
„И овом приликом, свим колегама и запосленима у делатности образовања желимо да им наредна
школска година буде успешна и да се и у својим школама сете и на пригодан начин обележе учитељски
Великдан, еснафску славу Сабор српских светитеља
и учитеља, јер ко славу слави, ономе и помаже“ рекао
је у својој беседи проф. Хаџи Здравко М. Ковач, генерални секретар НСПРВ.

свећење и ломљење славског колача и
традиционално дружење било је организовано у навечерје Славе у суботу 10.
септембра, у просторијама Синдиката - у „малој
сали“ Старе градске куће у Сомбору са почетком у
19.00 часова, уз присуство руководства Синдиката, председника синдикалних организација из Западнобачког округа и Војводине, и уз присуство
представника Министарства просвете, локалне
самоуправе и средстава информисања. Кумови
овогодишње славе - Сабора Српских учитеља
и светитеља, учитељског великдана и еснафске
славе Краљевског друштва српских учитеља, а

ШАРЧЕВИЋ: РЕФОРМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА НИЈЕ
ЗАВРШЕНА

М

стандарда даће младим људима прилику да имају
квалитетно образовање“, рекао је Картрајт. Министар Шарчевић се сложио са оценом да реформа високог образовања у Србији није завршена.
„Болоњски процес није завршен. Да јесте не бисмо сваке године морали да мењамо Закон о високом образовању. И сада су у току припреме измена
тог закона, али ни то неће бити коначно законско
решење. Припремамо системско решење проблема
у високом образовању“ рекао је министар. Министар је, такође, упознао шефа мисије Савета Европе
са плановима који се тичу инклузивног образовања,
повећања обухвата деце у предшколском систему,
активнијег учешћа родитеља у образовању и транспарентности целог система, коју ће омогућити информациони портал „Доситеј“.

инистар просвете, науке и
технолошког развоја Младен
Шарчевић разговарао је 21.
септембра са шефом мисије Савета Европе у Србији Тимом Картрајтом. Картрајт је
упознао министра са досадашњом сарадњом
Савета Европе и министарства и пројектима
које Савет Европе намерава да започне у
2017. години. Ти пројекти се односе на област високог образовања и усмерени су на
борбу против дискриминације, промоцију
толеранције и борбу против корупције у
образовном систему. „Мислим да реформа
високог образовања у Србији није завршена, још има простора да се усклади са стандардима Европске уније. Испуњавање тих

ВУЧИЋ: ВЕЋЕ ПЛАТЕ ЗА ДВА МЕСЕЦА
„Повећаћемо плате у јавном сектору и пензионери ће имати веће пензије и то већ за два
месеца”, поручио је 1. септембра премијер
Александар Вучић након полагању камена
темељца за фабрику у месту Драганић, у оп-

штини Рашка. “Следе нам веће плате у јавном
сектору и веће пензије, јер о томе сада можемо
да говоримо кад су јавне финансије у реду”,
рекао је Вучић. Да нисмо то учинили, додао
је, да нису јавне финансије овакве какве су да-

нас, не бисмо ни размишљали колико ћемо да
повећавамо плате у јавном сектору и примања
пензионера. “И то не у некој будућност или
не знам када, већ за два месеца”, закључио је
премијер.

ШАРЧЕВИЋ: ВЕЋЕ ПЛАТЕ ПРОСВЕТАРИМА ОД ОКТОБРА

М

инистар просвете, науке и технолошког развоја Србије Младен Шарчевић изјавио је 1. септембра да ће у октобру просветним радницима бити повећане плате, као и да ће настојати
да у буџету за 2017. годину буду повећана издавања за просвету. Он је
након седнице Синдиката образовања Србије казао да је буџет за 2017. годину право место за подизање плата просветним радницима. “Приликом
формирања буџета за 2017. годину сагледаћемо могућности државе. Пре

Р

свега, ми морамо да видимо да ли смо били успешни у рационализацији.
Ако то будемо реализовали можемо да тражимо повећање буџета”, рекао
је Шарчевић.
Он је оценио и да је пред њим велики посао, али да конкретна решења
не може да донесе док се у потпуности не упозна са материјом. “Пре свега је потребно вратити углед професији, али то морају и сами просветни
радници да ураде. Обићи ћу све школске управе у Србији да бих видео где
су кључни проблем”, рекао је Шарчевић.

МАЛО МОРГЕН: РОДИТЕЉИ ЋЕ ПЛАЋАТИ
АКО ДЕЦА БЕЖЕ СА ЧАСОВА?

одитељи чија деца беже са часова требало би да плаћају новчану казну због
тога, предлаже нови министар просвете
Младен Шарчевић. Он је свој предлог поткрепио потребом за већом одговорношћу родитеља
у образовању младих и навео примере из света где се за 20 неоправданих часова плаћа чак
1.500 евра. Просветни стручњаци углавном
су сагласни с овим предлогом и напомињу да
се у Србији сваке године направи око четири
милиона неоправданих часова, што је веома
забрињавајуће. Баш због те цифре, министар је
затражио да родитељи имају далеко активнију
улогу у усмеравању деце ка школи. “Од Министарства за рад затражићу да се постави питање
о одговорности породица ученика који беже са
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часова. У свету се за то зна цена - 20 изостанака
једнако 1.500 евра, па ви видите како ће да се
смањи изостајање”, објаснио је Шарчевић.
Председник Форума средњих стручних
школа Милорад Антић подржава предлог јер
сматра да ђаци у Србији имају превелики број
изостанака, пошто сваки ученик у просеку
направи 81 изостанак, што значи да из школе
одсуствује 15 радних дана. “Изостанке највише
бележе ђаци трогодишњих и четворогодишњих
школа машинског, грађевинског и текстилног
смера. Ситуација је врло озбиљна и зато подржавам предлог министра просвете да се новчано казне родитељи чија деца праве изостанке. Такође, требало би увести новчане казне
за све родитеље чија деца вичу, малтретирају

и псују наставнике, а таквих је много”, каже
Антић.
С друге стране, почасна председница Форума београдских основних школа Радмила
Додић сматра да је предлог непромишљен и да
му није место у просветном систему. “Верујем
да “ударање” по родитељском новчанику није
решење. Уосталом, највише изостанака праве
бахата деца чији родитељи ће учинити све да
их спасу казне и оправдају њихово понашање.
Платиће казну, а њихова деца ће наставити по
старом. Са децом која беже са часова требало
би да разговарају професори, педагози и психолози и да у сарадњи са родитељима заједно
пронађу решење за овај проблем”, сматра
Додићева.
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Statistika
ZARADE ZA GODINU DANA PALE ZA POLA ODSTO

• Alibunarci zarađuju najmanje, a Apatinci najviše • Surčinski prosek gotovo 50.000 veći od alibunarskog

P

rosečna zarada isplaćena u julu
Zarade
Neto zarade
2016. godine iznosila je 63.699 diVII 2016 I-VII 2016
VII 2016 I-VII 2016
VII
2016
I-VII
2016
VII
2016
I-VII
2016
nara. U odnosu na prosečnu zaradu
VI 2016 I-VII 2015
VI 2016 I-VII 2015
isplaćenu u junu 2016. godine, nominalno je Republika Srbija
63699
62274
99,5
103,9
46280
45257
99,6
103,9
bila manja za 0,5% i realno manja za 0,4%,
Srbija - Sever
70641
69142
100,0
103,6
51412
50339
100,1
103,6
objavio je Republički zavod za statistiku*.
79565
77550
101,2
104,1
58036
56523
101,4
104,0
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa Beogradski region
61247
60191
98,5
103,5
44438
43757
98,4
103,4
isplaćena u julu 2016. godine iznosila je Region Vojvodine
53766
52538
98,6
104,5
38965
38091
98,6
104,4
46.280 dinara. U poređenju sa prosečnom Zapadnobački okrug
zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom Južnobanatski okrug
61910
63224
94,7
100,1
44781
45865
94,7
100,2
u junu 2016. godine, nominalno je bila ma- Južnobački okrug
67220
66617
98,5
104,0
48844
48582
98,1
103,9
nja za 0,4% i realno za 0,3% manja.
Severnobanatski okrug
54538
53242
97,8
104,1
39482
38589
97,7
104,0
Prosečna julska plata u Vojvodini bila je
58444
56658
97,8
106,1
42390
40998
98,2
106,1
44.438 dinara, odnosno 1.842 dinara ma- Severnobački okrug
57516
55047
100,2
103,6
41723
39941
100,2
103,6
nje od republičkog proseka. Samo jedna Srednjobanatski okrug
57025
54225
102,5
103,2
41392
39405
102,5
103,3
oblast u Vojvodini ima platu veću od repu- Sremski okrug
bličkog proseka, i to Južnobačka , gde je Srbija – Jug
54420
53101
98,6
104,6
39420
38468
98,8
104,6
julski prosek zarada 48.844 dinara, dok pre- Region Šumadije i Zap. Srbije
53116
51713
100,2
103,6
38564
37562
100,5
103,5
ostalih šest imaju manje od prosečne plate
Region Južne i Istočne Srbije
56003
54787
96,8
105,9
40459
39569
96,9
105,8
u Srbiji. U Južnobanatskoj prosečna julska
plata bila je 44.781 dinar, u Severnobačkoj Region Kosovo i Metohija
– 42.390, Srednjobanatskoj – 41.723, SremKada se ovogodišnje prosečne julske zarade porede s prošlogodišnjim iz
skoj – 41.392, Severnobanatskoj – 39.482 i Zapadnobačkoj – 38.965 dinara. Iz statističkih podataka, proizlazi da je u sedam vojvođanskih opština prosečna
prosečnih zarada u oblastima Vojvodine proizlazi da samo dve imaju prosečnu plata sada manja nego godinu pre: u Pančevu, Alibunaru, Beloj Crkvi, Bačkom
zaradu veću od pokrajinske, dok preostalih pet ima manje.
Petrovcu, Beočinu, Čoki i Irigu. Najveći pad prosečne zarade, i to 6,6 odsto,
Od 45 vojvođanskih opština, samo u 14 prosečna julska zarada veća je od zabeležen je u opštini Beočin, dok je u Bačkom Petrovcu 5,7 odsto.
40.000 dinara, dok su sve ostale manje od tog iznosa. Na prvom mestu po proDok neke vojvođanske lokalne samouprave beleže manju ovogodišnju julsečnoj julskoj plati je Apatin s 56.358 dinara. Sledi Bačka Palanka s 55.597, sku zaradu od prošlogodišnje, ima i onih gde je ona veća i preko 15 odsto: u
Novi Sad s 52.101, Vršac s 52.071, Pećinci s 51.865, Beočin sa 49.833, Panče- Žitištu je 16,1 odsto veća. Povećanje od 11,1 beleži opština Ada, dok je ono u
vo sa 46.837, Zrenjanin sa 44.069, Sremska Mitrovica sa 43.577, Subotica sa Somboru 6,1, Kovačici 8,6 , Plandištu 10,3, Titelu 5,3, Kikindi 5,2, Subotici
43.069, Kanjiža sa 42.461, Inđija sa 41.772, Kovin sa 40.321 i Bačka Topola 6,6, Inđiji 8,8 odsto. Ukoliko se julska zarada poredi s junskom, najveći pad
sa 40.232 dinara.
prosečne zarade beleži se u Vršcu, i to 12,1 odsto, dok je u Odžacima ona maOpština Alibunar i dalje ima najmanje prosečne plate, pa je tako ona u julu nja 11,5 odsto. Pad prosečne julske zarade u odnosu na onu primljenu mesec
iznosila 28.351 dinar, što je 17.929 dinara manje od republičkog proseka ili ranije beleže i Novi Sad, Bečej, Sremski Karlovci, Temerin, Kikinda, Kanjiža,
16.087 dinara od pokrajinske prosečne julske zarade. Prosečna julska zarada Subotica, Mali Iđoš, Sečanj i Irig.
u Malom Iđošu je 20.787, Bačkom Petrovcu 31.048, Novom Bečeju 31.565,
Najveća julska prosečna zarada u Srbiji zabeležena je u Surčinu – 78.230
Baču 32.383, Sečnju 32.856, Plandištu 33.504, Temerinu 33.915 i Titelu dinara – i ona je 31.950 dinara veća od republičkog proseka. Kada se uporedi
34.049 dinara.
surčinska prosečna julska plata s onom koju dobiju zaposleni u Alibunaru, proProsečne zarade po zaposlenom u
Zarade
Neto zarade
izlazi da zaposleni u beogradskoj opštini dobijaju gotovo punih 50.000 dinara
Republici Srbiji, po delatnostima
VII 2016 I-VII 2016 VII 2016 I-VII 2016
više. Manje od razliku između surčinske i republičke prosečne julske plate
Ukupno
63699
62274
46280
45257
dobijaju zaposleni u opštinama Mali Iđoš, Novi Bečej, Bački Petrovac.
Polj., šumarstvo i ribarstvo
Rudarstvo
Prerađivačka industrija
Snabdevanje el. ener., gasom i parom
Snabd. vodom i uprav. otpadnim vodama
Građevinarstvo
Trg. na vel. i malo i popravka mot. voz.
Saobraćaj i skladištenje
Usluge smeštaja i ishrane
Informisanje i komunikacije
Fin. delatnosti i delatnost osig.
Poslovanje nekretninama
Stručne, naučne, infor. i tehn. delat.
Admin. i pomoćne uslužne delat.
Drž. uprava i obavezno soc. osiguranje
Obrazovanje
Zdravstvena i socijalna zaštita
Umetnost; zabava i rekreacija
Ostale uslužne delatnosti

54006
100446
60931
105007
56966
54058
48812
67009
37961
120586
119734
71925
96789
48239
67761
57168
57237
49590
48157

52627
102452
59027
106411
55490
55045
48527
63698
37584
113848
110340
70032
100498
49323
66307
56184
55016
50369
46543

39025
71639
44392
74773
41215
39280
35823
49305
28028
90869
86672
52216
71343
34985
48622
41112
41303
36047
35603

37994
73184
43014
75741
40118
39997
35732
46411
27720
85784
80211
50746
75003
35770
47640
40421
39677
36606
34451

Period jul 2016/ jul 2015. godine

P

rosečna zarada isplaćena u julu 2016. godine nominalno je veća za 1,6%,
a realno je veća za 0,4% od prosečne zarade isplaćene u julu 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2016. godine nominalno je veća za 1,5, a realno je veća za 0,3% u odnosu na prosečnu
zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2015. godine.

P

Period januar-jul 2016/ januar-jul 2015.

rosečna zarada isplaćena u periodu januar–jul 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–jul 2015.
godine, nominalno je veća za 3,9% i realno je veća za 2,9%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–jul 2016.
godine, nominalno je veća za 3,9 i realno je veća za 2,9% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-jul 2015. godine.

Period
1
IX 2015
X 2015
XI 2015
XII 2015
I 2016
II 2016
III 2016
IV 2016
V 2016
VI 2016
VII 2016

I

Zarade u prosveti i republički prosek
Pro. zar. bez poreza i doprinosa
Prosečne zarade
Ukupno
ObrazoIndeks
Ukupno
ObrazoIndeks
RS
vanje
(3:2)
RS
vanje
(6:5)
2
3
4
5
6
7
60.503
55.301
91.40
43.925
39.799
90.61
60.767
54.644
89.92
44.124
39.376
89.24
60.913
58.974
96.82
44.166
42.370
95.93
70.763
59.894
84.64
51.485
43.069
83.65
55.763
55.190
98.97
40.443
39.696
98.18
61.279
55.754
90.98
44.450
40.101
90.22
63.029
56.238
89.23
45.870
40.524
88.35
67.464
56.708
84.06
49.249
40.784
82.81
60.520
55.431
91.59
43.951
39.885
90.75
64.019
56.801
88.73
46.450
40.845
87.93
63.699
57.168
89.75
46.280
41.112
88.83

INFLACIJA NA GODIŠNJEM NIVOU 1,2 ODSTO

ndeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Cene
ovih proizvoda i usluga u avgustu 2016. godine, u odnosu na jul 2016.
godine, u proseku su više za 0,9%. Potrošačke cene u avgustu 2016. godine,
u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,2%, dok su u
poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 1,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema
nameni potrošnje, u avgustu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast
cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (3,1%), Hrana i bezalkoholna
pića (2,3%), Restorani i hoteli (0,5%) i Stan, voda, električna energija, gas i
druga goriva (0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-0,5%),
Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,3%) i u grupama Transport
i Alkoholna pića i duvan (za po -0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu
se bitnije menjale.

*Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
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Правници одговарају
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У
УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Радноправни режим у установи за образовање и васпитање –
предшколској установи, основној и средњој школи (у даљем тексту: установа) – разликује се и у материји заснивања радног односа од општег
режима радних односа, чији је репрезент Закон о раду. Та је материја
уређена првенствено посебним законима, а примена Закона о раду долази
у обзир тек ако неко питање посебним законом није у целости уређено.
Конкретније речено, на заснивање радног односа у установи примењују
се следећи прописи и општи акти:
1) Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06),
2) Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
3) Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник
РС“, број 18/10),
4) Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14),
5) Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 30/10-др. закон и 88/10),
6) Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број
22/09),
7) Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“, број 33/06),
8) Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),
9) подзаконски прописи (правилници о врсти и степену стручне спреме потребне за обављање одређених послова),
12) колективни уговор и/или правилник о раду,
13) правилник о организацији и систематизацији послова.

ПОСТУПАК ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
Директор установе самостално одлучује о томе с којим ће лицем засновати радни однос. Ипак, у случају заснивања радног односа с наставником верске наставе он нема право да одлучи с којим лицем ће закључити
уговор о раду, него то треба да учини с лицем које у школу упути традиционална црква или верска заједница с утврђене листе за сваку школску
годину.
Приликом доношења одлуке у поступку заснивања радног односа
директор стално треба да има на уму одредбу Устава Републике Србије
о доступности свих радних места свим лицима под једнаким условима
(ДРУГИ ДЕО: ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ, члан 60.
став 3).

ФАЗЕ У ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА
Поступак за заснивање радног односа у установи до 30. јуна 2006. године имао је две фазе: фазу пријема у радни однос и фазу ступања на рад,
чиме се тек заснивао радни однос.
После наведеног датума не разликује се увек фаза пријема у радни
однос од фазе заснивања радног односа, пошто се радни однос не заснива
тек ступањем на рад, него закључивањем уговора о раду.
Ипак, и у важећем режиму заснивања радног односа у неким
случајевима ће закључивању уговора о раду претходити законом прописан поступак, када се радни однос заснива по конкурсу, или настанак неког другог акта, када се радни однос заснива по споразуму о преузимању
запосленог. Када је реч о случајевима у којима се радни однос заснива
без конкурса, осим заснивања радног односа по споразуму о преузимању
запосленог, закључивању уговора о раду не претходи законом утврђен
поступак или правни акт установе. Директор закључује уговор о раду
и на тај начин заснива радни однос с лицем које је по његовој процени
одговарајуће за задовољење потребе да се попуни упражњено радно место, чему претходи само његова неформална одлука да то учини. Као што
је већ речено, само у случају заснивања радног односа на одређено време
с наставником верске наставе директор не одлучује о томе с ким ће засновати радни однос, него је обавезан да уговор о раду закључи с лицем које
у школу упути традиционална црква или верска заједница.
На основу реченог, узимајући као критеријум постојање или
непостојање обавезе да се пре закључивања уговора о раду у установи
спроведе прописани поступак, односно да се донесе или на други начин створи неки правни акт, разликују се три основне врсте поступка за
заснивање радног односа у установи:
1) заснивање радног односа по расписаном конкурсу,
2) заснивање радног односа по споразуму о преузимању,
3) заснивање радног односа без конкурса.
Поступак за заснивање радног односа у установи уређен је чл. 130 133. Закона о основама система образовања и васпитања, чл. од 30 – 35.
Закона о раду и чл. 5. и 6. Посебног колективног уговора за запослене у
основним и средњим школама и домовима ученика.

Septembar 2016.

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОСНОВУ
СПОРАЗУМА О ПРЕУЗИМАЊУ
Одредбама члана 131. Закона о основама система образовања и
васпитања уређени су услови и поступак за заснивање радног односа на
основу споразума о преузимању. Не треба заборавити да се пријем у радни однос на основу конкурса примењује само онда када није било могуће
преузимање запосленог из друге установе.
Пре свега, радни однос у установи на основу споразума о преузимању
може да заснује лице:
1) које је у радном односу на неодређено време у другој установи;
2) које је у другој установи остало нераспоређено или има статус запосленог с непуним радним временом;
3) које испуњава услове за послове на које се преузима;
4) које је стављено на листу запослених са које се врши преузимање.
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама
и домовима ученика (члан 5. ст. 1-3. и ст. 5. и 6. и члан 6) садржи одредбе
које допуњују законске одредбе у овој материји. Следи приказ тих одредаба.
Директори школа дужни су да, пре почетка школске године а најкасније
до 15. августа, доставе листе запослених за чијим је радом у потпуности
или делимично престала потреба у текућој школској години као и у претходном периоду и запослених који су засновали радни однос са непуним
радним временом, као и листу слободних радних места, која треба да буде
потписана од стране овлашћених представника репрезентативних синдиката школе. Ако овлашћени представници синдиката не потпишу листу,
директор је дужан да на листи наведе разлоге због којих то није учињено.
Наведена листа се утврђује пре почетка школске године, а утврђују је
начелници школских управа, представници директора и представници
репрезентативних синдиката.
На листу се не ставља запослени који је на лични захтев раскинуо радни однос у некој од установа.
Преузимање запослених са листе врши се следећим редоследом:
1) запослени за чијим је радом делимично или у потпуности престала потреба (само за проценат за који му је смањено радно ангажовање у
односу на проценат са којим је засновао радни однос);
2) запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у одређеној школи;
3) запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у школама на територији надлежне школске управе;
4) запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом из других школских управа, уз сагласност школских управа.
Школска управа је дужна да током године редовно ажурира листе с којих
се врши преузимање, на основу података које достављају директори школа.
Ваља напоменути да, премда се у приказаним одредбама говори и о
преузимању запосленог који је у истој школи засновао радни однос с непуним радним временом, овде не може бити ни говора о преузимању пошто је тај запослени већ у радном односу. У том случају, по мом мишљењу,
уз поштовање наведеног редоследа, треба запосленом решењем увећати
проценат радног времена.
Посебан колективни уговор садржи још нека прецизирања у вези с
преузимањем запосленог:
1) Запослени се из друге установе може преузети после 15. августа.
2) Запослени се преузима на неодређено време.
3) Запослени се може преузети највише у проценту у којем је засновао
радни однос.
Поступак за заснивање радног односа на основу споразума о
преузимању запосленог састоји се из следећих фаза:
1) састављање листе запослених, са које се врши преузимање;
2) прибављање сагласности запосленог који се преузима, при чему је
најбоље да запослени сагласност да у писаној форми, али није незаконито ни
давање сагласности у усменој форми или прећутно (конклудентним радњама);
3) закључивање споразума између установа о преузимању запосленог,
који треба да садржи све битне податке о запосленом, радном месту (послу) са којег се преузима и радном месту (послу) на које се преузима,
датум ступања на рад, као и друге податке, а нарочито податке о томе
код ког ће послодавца и на који начин запослени искористити права која
је стекао код претходног послодавца (право на годишњи одмор, новчана
примања итд.), а ако таквих права нема, односно ако су сва искоришћена,
то такође треба навести;
4) доношење решења о престанку радног односа запосленог који се
преузима у установи из које се преузима;
5) закључивање уговора о раду између запосленог и установе у коју
се преузима.
Закон о основама система образовања и васпитања (члан 131. став
3) утврђује још један случај преузимања запослених. Ова могућност
постоји:
1) за запослене на неодређено време у установи за образовање и васпитање;
2) ако се запослени преузимају на одговарајуће послове, то јест на послове за чије обављање испуњава услове;
3) ако се ради о међусобном преузимању запослених чија је разлика у
проценту радног ангажовања мања од 20%.
Разуме се да је и у овом случају потребно прибавити сагласност запослених који се преузимају и закључити споразум о преузимању.
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Zanimljivosti

NE ŽURITE SA …
Čest je stav, ne samo tinejdžera već i starijih: „Hoću sve, i
hoću to sad!“ Naročito kada čujete za neko zanimljivo i „kul“
iskustvo bilo starijih, bilo svojih vršnjaka, pomislite: „Hoću i ja!“
Nekada se lako može desiti da vam se čini kao da se samo u
vašem životu ništa ne dešava, kao da se ama baš svi bolje provode i imaju mnogo zanimljivija iskustva od vas. Ipak, nije tako!
Svako ima trenutke kada mu sopstveni život deluje ustajalo
poput žabokrečine, plus, zaista je tužno kada osoba vaših godina kaže svojoj drugarici ili drugu: „Blago tebi, ja sam već sve
probao/probala, tebe uživanja tek čekaju“. Zato, bez žurbe!
Kada vam kažu da ste mladi i da još uvek imate vremena, verujte im. Evo i konkretnih primera s čime sve zaista ne morate
da žurite ukoliko ste mlađi od 20 godina (a ni tada neće biti nikakva tragedija ako niste još uvek sve isprobali).
Baciti sve zanimljive igre i igračkice: ne, zašto biste to činili?
Pa šta ako i dalje spavate s omiljenim plišanim medom, čuvate
nekada omiljenu lutku ili i dalje uživate u omiljenoj kompjuterskoj igri? Poneku lutku i plišanu igračku imaju i neke odrasle
žene; kompjuterske igre, ma koliko „dečje“ bile, igraju i odrasli.
Nećete biti ništa zreliji ni više „kul“ ako bacite nešto u čemu i
dalje uživate.
Opredeliti se za određeni stil odevanja i držati se toga: ni s tim
ne morate da žurite. Slobodno jednog dana budite u rok fazonu,
sledećeg izgledajte kao hiphoper, a trećeg se oprobajte u nečemu što samo izgleda simpatično. Kada ćete da eksperimentišete sa stilovima ako nećete sad?
Imati najboljeg druga ili drugaricu: nemate ih, pa šta? Neko
najboljeg prijatelja upozna u vrtiću, neko u osnovnoj, srednjoj
školi, neko u vojsci, neko na kursu joge… Srešćete već jednog
dana nekog s kime će vam prijateljstvo stvarno „leći“ – svakako je bolje da jednostavno nemate najboljeg druga ili drugaricu
nego da najboljim prijateljem nazivate različitu osobu na svaka
tri dana.
Početi da pušite: da budemo iskreni, ovo biste baš mogli i da
preskočite – u potpunosti. Nećete delovati ni zrelije ni više „kul“
s cigaretom u rukama, samo će koža početi da vam propada i
imaćete neprijatan miris (koji sami, zbog oslabljenog čula mirisa i zbog navike, nećete čak ni primećivati, samo drugi baš i
neće uživati u vašem društvu).
Odlučiti čime želite da se bavite kad odrastete: ma hajdete,
koliko ima tinejdžera koji to stvarno znaju? Pored toga, nikada
nije kasno da promenite mišljenje i počnete da se bavite nečim
novim – ima i onih sa, recimo, 40 godina koji su počeli da se
bave nečim što veze nije imalo ni sa školom koju su završili
ni s njihovim dotadašnjim zanimanjem, pa su postali uspešni
u tome.
Obići ceo svet: znamo koliko to uzbudljivo zvuči, ali još uvek
niti imate svoj novac, niti je verovatno da bi vas roditelji pustili
da odete na svako mesto koje poželite da vidite. Sva ta super
mesta koja želite da vidite biće tu i kad budete nešto stariji, zato
stvarno nema razloga za žurbu.
Napiti se: hm, i nije baš neko iskustvo. Još je i gore ako toliko preterate da moraju da vam isperu želudac. Pijanstvo je još
jedno iskustvo koje nikada ne morate da doživite – stvarno nije
nimalo „kul“ da se ispovraćate na nekoga ili da se neko ispovraća na vas.
Izgubiti nevinost: neki je izgube i s više od 20 godina, pa šta?
Mnogo je važnije da to bude s pravom osobom, pa da vam cela
stvar ostane kao lepa uspomena, nego da samo možete da kažete da ste i vi to uradili. A na pravu osobu nekad treba sačekati…
Ugađati svima: naprotiv, sada je najbolje vreme da izgradite
svoj stav i sopstveno mišljenje. Imaćete i u kasnijem životu situacije kada jednostavno ne možete da kažete „ne“, ma koliko
vam nešto ne bilo po volji – bolje je da što pre naučite da isterate svoje (u razumnoj meri, naravno, ne može uvek da bude po
vašem).
Reći „volim te“: sačuvajte ove reči za trenutak kada ih stvarno
osećate i za osobu prema kojoj stvarno osećate ljubav. To nisu
reči koje treba deliti unaokolo kao bombone.
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ŽENE TRAŽE POVIŠICE JEDNAKO
ČESTO KAO I MUŠKARCI, ALI …
PRITOM IMAJU MANJE USPEHA
Nova studija o zaradama žena pokazala je da žene jednako često traže povišicu kao i muškarci na radnom mestu, ali da u tome nemaju uspeha koliko
i muškarci. Kako prenosi BBC, istraživanje, koje je obuhvatilo 4.600 zaposlenih, pokazalo je da “ne postoje dokazi” koji bi potvrdili teoriju “povučene
žene” kada se radi o traženju povišice na radnom mestu. U sklopu ove studije
upoređivani su muškarci i žene koji rade isti broj sati, bilo da se radi o punom
i delimičnom radnom vremenu, što je prvo takvo poređenje u ovakvoj vrsti
istraživanja. U studiji stoji da je bilo “od presudne važnosti uzeti u obzir broj
radnih sati” budući da radnici koji rade pola radnog vremena nevoljno traže
povišicu.
Kada su upoređivani muškarci i žene koji rade isti broj sati, muškarci su
imali 25 odsto veću šansu da dobiju povišicu kada bi je tražili. Istraživanjem
je zaključeno da ne postoje dokazi koji bi potvrdili tvrdnje da žene s manjom
učestalošću traže povišicu iz straha da ne naljute svog šefa. Prilikom analize
rezultata, istraživači su u obzir uzeli veličinu poslodavca i industrije u kojoj
posluje, da li je zaposleni roditelj i kakve kvalifikacije poseduje.
Istraživanje se baziralo na podacima prikupljenim u anketi o odnosima na
radnom mestu sprovedenoj u Australiji 2013. i 2014. godine. Veruje se da
je Australija jedina država koja sistemski beleži traže li zaposleni povišice,
kao i zašto traže ili ne traže. Endru
Osvald, profesor ekonomije Na Univerzitetu u Varviku, kaže da postoji
mogućnost da neuspešni muškarci
koji traže povišicu i ne dobiju je
o tome šute, dok “žene to podele
sa svojim prijateljima”. “Moramo
da prihvatimo da postoji određeni
element čiste diskriminacije protiv
žena”, zaključio je Osvald.

DECA KOJA ODRASTAJU SA PSOM
TEŽE ĆE OBOLETI OD ASTME
Kod dece koja odrastaju s psom u kući, primećeni su manji izgledi od razvoja astme kasnije u detinjstvu, pokazali su rezultati opsežne studije koju su,
prateći 650.000 dece, sproveli švedski naučnici. Švedska studija, obavljena na
ovako velikom uzorku dece, pokazala da je opasnost od razvoja astme kasnije
u detinjstvu manja za oko 15 posto ako je dete do prve godine života odrastalo
s psom u stanu, prenosi BBC. Rezultati istraživanja idu u prilog pretpostavci
po kojoj kućni ljubimci jačaju imunitet kod dece i sprečavaju razvoja alergija.
Švedski naučnici upozoravaju da to ne važi za decu kod koje je ranije ustanovljena alergijska reakcija na perut, slinu, urin i fekalije kućnog ljubimca.
Poznato je da su kućni ljubimci česti uzročnici alergija. Životinjsko krzno
samo po sebi nije alergen, ali kada se životinja neguje ližući dlaku, ćelije kože
prekrivene slinom otpadaju zajedno s dlakom. A kad dete koje je alergično na
životinje udahne životinjsku perut ili dođe u kontakt sa slinom, njegov imuni
sistem počinje da se brani i ispuštati histamin i više od 40 hemikalija koje se
bore protiv alergena. Histamin izaziva reakciju disajnih puteva, odnosno dobro
poznate simptome alergije - curenje iz nosa, suzne oči, kijanje kao i simptome
astme, poput kašlja i otežanog disanja.
Po podacima udruženja Allergy UK, polovina dece koja boluje od astme
alergična je na mačke, a njih 40 odsto na pse. Uprkos tome, švedski naučnici
tvrde da je izloženost deteta do prve godine života psećoj dlaci i peruti zapravo
korisna. Opsežna studija je pokazala da su izgledi da se kod dece koja su odrasla s psom u svom domu, astma razvije u dobi od sedam godina puno manji
nego kod dece koja su odrastala bez ovog kućnog ljubimca. Život na farmi, s
još više životinja, deci je obezbedio još veću zaštitu, smanjivši rizik od razvoja
astme za oko 50 posto, kažu naučnici.
Vođa istraživanja Tove Fal sa univerziteta u Upsali kaže da rezultati studije
pokazuju kako izlaganje dece prašini i prljavštini poboljšava njihovu toleranciju na najčešće poznate alergene. “Ovo je važan podatak za trudnice i žene
koje planiraju da zatrudne. Želim da
im poručim da ne treba da brinu ukoliko već imaju psa. Ipak, treba voditi
računa o tomu da dete, kod koga je
prethodno ustanovljena alergija na
pseću dlaku i perut, ne smete ‘lečiti’
prisutnošću kućnog ljubimca u stanu,
jer će to imati kontraefekt. U tom se
slučaju roditelji treba da se pridržavaju preciznih pravila”, kazala je Fal.
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