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У ово време, док пишемо овај текст, истекао је 
рок (05.02.2018.) за продужење важења ПКУ за 
запослене у основним и средњим школама и до-
мовима ученика, а постоји оправдана бојазан да 
и истекне и рок важења истог ПКУ (05.03.2018.), 
при чему се репрезентативни синдикати (ма шта 
год то значило) у просвети понашају по принци-
пу „село гори, а баба се чешља“. Министарство 
је, за 26. 02. 2018. године, позвало синдикате на 
„консултације (не кажу чак ни на - преговоре, 
прим. уред.) око продужења ПКУ-а за основне и 

средње школе и домове ученика, након добијања 
мишљења надлежних министарстава“. 

Лажни председник СРПС-а Слободан Брајковић 
представљаће(!?) на том састанку овај Синдикат 
по принципу “синдикат то сам ја”, а како није 
одржан нити један састанак органа СРПС-а нико 
жив не зна шта ће поменути пензионисани бивши 
лидер СРПС-а на том састанку учинити. Међутим, 
ако је досадашњој пракси – потписаће било шта, 
ако и други синдикални лидери то потпишу.
� (Наставак�текста�на�3.�стр.)
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Након што су усвојени Закон о 
буџету за 2018. годину и пратећи си-
стемски закони запосленима у јавном 
сектору потпуно је јасно да ће плат-
не групе и платне разреде чекати још 
(најмање) годину дана и да је пропуш-
тена, још једна, шанса да се (конач-
но) уведе ред у јавне службе. Утисак 
је да влада није довољно одлучна ни 
спремна за ову реформу. Иако се могло 
очекивати да ће платни разреди бити 
лакше прихваћени у државној упра-
ви, па и у јединицама локалне само-

управе (ЈЛС), а теже у јавним службама 
– здравству и социјалној заштити, про-
свети, култури, прилично обесхрабрује 
одлагање успостављања новог система 
сада већ трећу годину заредом. Тако је, 
још једном, пропуштена шанса да се 
уведе ред, а евидентно је да су управо 
јавне службе, у којима је око 350.000 за-
послених, биле „камен спотицања“, за 
разлику, рецимо, од централне државне 
администрације са око двадесет хиљада 
државних службеника.
� (Наставак�текста�на�3.�стр.)

Један од најпознатијих светских експерата за развој образовања и 
управљање људским ресурсима, сер Кен Робинсон, британски еду-
катор, творац нове парадигме у образовању, консултант британске 
Владе, најпопуларнији предавач TED платформе („Како школе гуше 
стваралаштво“) и аутор књиге „Finding Your Element“, недавно је на 
Nordic Business Forumu у Хелсинкију одржао предавање посвећено 
ширем аспекту коришћења интернета у образовном процесу. „Више 
од свега, сада ме преокупира брзина којом се спроводе промене. Ја 
желим промене, али истовремено почињем да се прибојавам и помис-
ли шта све може да уследи, ако се оне одвијају сувише брзо“, рекао је 
Робинсон на почетку предавања.
� (Наставак�текста�на�7.�стр.)

За покретаче позитивних промена у друштву у области образовања 
проглашено је једанаесторо учитеља и наставника основних и 
средњих школа који су се издвојили ентузијазмом и креативним ра-
дом у наставним и ваннаставним активностима.
� (Наставак�текста�на�5.�стр.)
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Nagradu Arhiva Srbije iz Zadužbine 
Đurđa Jelenića dobila je istoričar-
ka Aleksandra Novakov za knjigu 

„Stubovi srpske prosvete – srpske srednje škole 
u Osmanskom carstvu 1878-1912“, u izdanju 
Zavoda za udžbenike. „Kraljevina Srbija je 
osnivala srpske srednje škole kako bi se srpski 
narod u Carstvu obrazovao, ali i sačuvao svoju 
pripadnost, veru i jezik. Za nastavnike su birani 
stručnjaci, čiji zadatak nije bio samo da učenici-
ma prenesu znanje, već i da formiraju njihovu 
nacionalnu svest“, kaže dr Aleksandra Novakov, 
stručni saradnik Leksikografskog odeljenja Ma-
tice srpske.

Pored prosvećivanja, srpske škole imale su 
za cilj i organizaciju četničkih akcija, otpor 
protiv grčke i bugarske propagande, pripremu 
srpskog naroda za oslobođenje od turske vlasti? 
Nastavnici su bili dužni i da se suprotstavljaju 
bugarskoj i grčkoj propagandi, a velika je bila zasluga 
i učenika i nastavnika u pomoći četničkoj akciji. Da-
nju su radili u školi, a noću vodili i sprovodili srpske 
čete, brinuli se o njihovoj ishrani, organizovali preno-
ćišta. Mnoi učenici su tokom raspusta bili u četničkim 
odredima. Zahvaljujući dobro organizovanoj akciji 
srpske države i prosvetnih delatnika srpsku vojsku je 
veliki deo naroda Stare Srbije i Makedonije dočekao 
kao oslobodioce, a ne kao zavojevače.

Na koji način je Srpska bogoslovija u Prizrenu 
predstavljala branu od islamizovanja i izgrađivanja 
nacionalnog duha i svesti? Sedamdesetih godina 19. 
veka u Staroj Srbiji i Makedoniji gotovo da nije bilo 
školovanih sveštenika i učitelja. Osnivanjem Bogo-
slovije 1871. osmanski Srbi dobili su školovane uči-
telje i sveštenike, a srpska država dobila je svojevrsni 
konzulat, koji je pomogao u sprovođenju nacional-
nog plana. Srbi su bili nacionalno svesniji, i kao takvi 
odolevali su pritiscima islamizacije. Od tada nije bilo 
nijednog grupnog islamiziranja, a sprečavana su i po-
jedinačna. Nastavnici Bogoslovije su pomuslimanje-
ne Srpkinje tajno vraćali roditeljima ili ih prebacivali 
u Srbiju.

Kao je bio organizovan učenički život u Srpskoj 
gimnaziji u Carigradu? Učenici su poreklom bili iz 
Carigrada, ali i iz Kosovskog, Bitoljskog i Solunskog 
vilajeta. Bili su stipendisti Kraljevine Srbije, živeli su 
u internatu, imali su obezbeđeno odelo i hranu. Budi-
lo ih je školsko zvono, zimi u 5, a elti u 4.30 časova. 
Na časovima su bili od 8.15 do 12 i od 14 do 16 časo-

va. Imali su časove muzike ili pevanja. U 21 čas bila 
je zajednička molitva. Svečano su proslavljali Dan 
Svetog Save, kao vid srpske sabornosti, ali i druge 
pravoslavne praznike. Imali su i ekskurzije.

Zbog čega je Branislav Nušić, vicekonzul u Solu-
nu, imao zamerke na rad Srpske gimnazije u Solunu? 
Nušić je mislio da ova škola nije na nivou ostalih, 
te je predočio ministru Đorđu Simiću da dozvola za 
rad škole treba da se prenese na protu koji je bio i 
predsednik Srpske crkvene opštine, da se za direktora 
škole postavi renomirani profesor i dovedu nastavnici 
koji svojim kvalifikacijama mogu da pariraju nastav-
nicima drugih škola. Tako je i bilo. Škola je preneta 
na ime prote Nikole Đurđevića, predsednika Srpske 
opštine u Solunu, pa se mogla smatrati kao narodna, a 
ne privatna. Za direktora je 1897. postavljen Vasilije 
Dimić, dotadašnji profesor Prve beogradske gimnazi-
je, a stigli su i ugledni nastavnici: Bogdan Janković, 
Dragomir Obradović, Mihailo Vukčević. Od tada gi-
mnazija postaje elitna.

U Srpskoj gimnaziji u Skoplju, bilo je i internih 
nesuglasica, ali i problema nastavnika sa vlastima? 
Početkom 20. veka u Skoplju su postojale tri važne 
srpske institucije: Konzulat Kraljevine Srbije, Skop-
ska mitropolija i Srpska muška gimnazija. Zvanično 
i pred turskim vlastima, Mitropolija je bila zaduže-
na za rad škole, no, pravi vlasnik i finansijer bila je 
Kraljevina Srbija koja je preko svog konzulata uprav-
ljala školom. Među ličnostima tih institucija dolazilo 
je do neslaganja u vezi s prosvetnim pitanjima, ali i 
vođenjem četničke akcije. Problem je kulminirao 

dolaskom Luke Lazarevića, bivšeg ministra, za 
direktora gimnazije. On nije dozvoljavao da se 
Srpski konzulat meša u rad škole. Veći deo na-
stavnika podržavao je Lazarevića, a ceo sukob 
dobio je neželjene razmere i srpska vlada je iz 
sve tri institucije udaljila one koji su doprinosili 
nerazumevanju.

Inače, Skoplje je specifična sredina, suprot-
stavljene propagande balkanskih naroda su 
stalno bile blizu kulminacije. Tuče srpskih i bu-
garskih učenika su bile svakodnevica, kao i loš 
odnos sa grčkom zajednicom, posebno spor oko 
Crvke Sv. Spasa. Na odnose sa turskim vlasti-
ma se posebno vodilo računa, da ne kažem da je 
bakšiš bio najbolji srpski saveznik. I pored toga 
često se dešavalo da se nastavnicima zabranjuje 
rad...

Kako je to konkretno izgledalo? Prvog di-
rektora škole Simu Popovića optužile su turske 

vlasti da je bio vinovnik Barjačke afere 1896, kada 
je nađen natpis, napisan bugarskim pismom, sa pret-
njom sultanu ako ne izvrši tražene reforme. Nakon 
Mladoturske revolucije 1910, prosvetni inspektor je 
direktoru škole saopštio da sve nastavnike srpske po-
danike treba da zameni osmanskim podanicima. Na 
sreću, Skopska gimnazija je imala 16 turskih poda-
nika, pa je škola mogla da nastavi s radom. Nakon 
opsežne diplomatske akcije, i srpski nastavnici su 
vraćeni na posao.

Bugari su i zapalili Srpsku gimnaziju u Skoplju? 
Bugarska propaganda nije se mirili s tim da Skoplje 
postaje centar srpske akcije i zato su javno pretili da 
će zapaliti novu, velelepnu zgradu Srpske gimnazije. 
Požar je podmetnut noću kada su deca spavala. Sre-
ćom, niko nije stradao.

Turskim vlastima je čak smetalo što pojedini pro-
fesori kose šešire, a ne fesove, jer to vređa turska ose-
ćanja... Kosovski valija naredio je da svi nastavnici 
podanici Osmanskog carstva nose fes, umesto šešira. 
Nastavnici su u početku to poštovali, ali je kasnije na 
intervenciju ruskog konzula u Skoplju, valija ipak 
odobrio da svi nastavnici mogu da nose šešire.

Ko su bili predavači u školama? Među nastavni-
cima je bilo potonjih članova Srpske kraljevske aka-
demije: Borivoje Stevanović, Vladimir K. Petković, 
Gligorije Elezović, Đorđe Pejanović, Jovan Radonić, 
Risto Kovačić i Stanoje Stanojević. Bilo je sedam 
doktora nauka. Izdvojila bih i književnike Petra Koči-
ća i Grigorija Božovića.

Dok je za rat ne za slu ge do bi la čin pu kov ni ka, u mir no dop skom pe ri o du 
je usred „zahvalne“ otadž bi ne vo di la lič nu bor bu da joj se uop šte pri zna 
pra vo na rad. Ni je joj po mo glo ni to što je bi la pr va že na le kar u Sr bi ji, 

ko ja je pri tom za vr ši la stu di je u Švaj car skoj. Zbog to ga će či tav ži vot dr Dra ge 
Ljo čić (1855–1926) obe le ži ti zdu šno za la ga nje za iz jed na ča va nje rad nih pra va 
mu ška ra ca i že na. 

Ovoj dok tor ki, ak ti vist ki nji i do bro tvor ki, majci petoro 
dece ne dav no je ot kri ve na bi sta u Be o gra du – rad pro fe so-
ra dr Vla di mi ra Jo ka no vi ća, va ja ra, hi rur ga i po ča snog čla na 
Aka de mi je me di cin skih na u ka Srp skog le kar skog dru štva. 
On ka že da je ova Šap čan ka, ro đe na u tr go vač koj po ro di ci, 
ra no po ka zi va la in te lek tu al ni ne mir. „Po sle za vr še ne gim na-
zi je u rod nom gra du, upi sa la se na li cej u Be o gra du. 

U struk tu ri nje ne lič no sti do mi nant no je sa ma ri ćan stvo ko-
je ju je ve ro vat no opre de li lo da po tom stu di ra me di ci nu. U to 
do ba, bi la je po treb na ve li ka hra brost, am bi ci ja i mo tiv da se 
jed na že na upu ti na stu di je u Ci rih, či ji je uni ver zi tet pr vi u 
Evro pi omo gu ćio že na ma da stu di ra ju me di ci nu. 

U to vre me Švaj car ska je bi la ste ci šte anar hi sta, so ci ja li sta 
i fe mi nist ki nja pa će kon tak ti s nji ma od re di ti ži vot ne sta vo ve 
Dra ge Ljo čić i uticati, po po vrat ku u otadž bi nu, na nje nu bor-
bu za pro fe si o nal no iz jed na ča va nje pra va mu ška ra ca i že na, 

kao i uvo đe nje pra va gla sa za že ne. Pr va srp ska le kar ka po ka za la se i kao he ro i na 
jer je naj pre pri vre me no pre ki nu la stu di je ka ko bi kao le kar ski po moć nik uče stvo-
va la u Srp sko-tur skom ra tu (1876–1878). Za tim će, sad već s di plo mom, svo je 
zna nje sta vi ti na ras po la ga nje i u srp sko-bu gar skom oru ža nom su ko bu u na red noj 
de ce ni ji. A u na red nom ve ku, le či će ra nje ni ke iz oba bal kan ska i Pr vog svet skog 
ra ta. 

Po sle za vr šet ka stu di ja, dr Dra ga Ljo čić se vra ti la u Sr bi ju, u ko joj je ta da bi lo 
ma lo le ka ra, naj vi še stra na ca. Ni sa di plo mom dok to ra me di ci ne kao že na ni je 
mo gla da do bi je dr žav ni po sao. Čak je mo ra la da no stri fi ku je ci ri šku di plo mu u 
Sr bi ji, ko ja ta da ni je ni ima la me di cin ski fa kul tet. U tu svr hu je od re đe na ko mi si ja 
pred ko jom je po la ga la „dr žav ni is pit”, pred vo đe na Vla da nom Đor đe vi ćem, ko ji 

je za klju čio da je me di cin sko zna nje dr Dra ge Ljo čić iz vr sno. 
Tek po tom je na šla po sao u Dr žav noj bol ni ci u Be o gra du, ali 
sa znat no ma njom pla tom u od no su na mu ške ko le ge. Bi la je 
je dan od osni va ča i pr va pred sed ni ca Ma te rin skog udru že-
nja (1904) i Dru štva be o grad skih že na le ka ra (1919), ko je je 
sku plja lo sred stva za iz grad nju pr ve bol ni ce za že ne i de cu. 
Us pe la je u to me, ali ni je do če ka la otva ra nje te bol ni ce na 
De di nju 1929. go di ne, ko ja je do bi la ime po po zna toj škot-
skoj le kar ki i do bro tvor ki iz Pr vog svet skog ra ta El zi In glis”. 

Za ži vo ta je do ži vlja va la i lič ne ne da će. Bi la je uda ta za 
Ra šu Mi lo še vi ća, pr va ka Ra di kal ne stran ke, ko ga je kralj Mi-
lan Obre no vić osu dio na smrt zbog op tu žbe da je uče stvo-
vao u Ti moč koj bu ni 1883. go di ne. Nje ne ko le gi ni ce Ma ri ja 
Fjo do rov na i Ra i sa Sve tlov ska sku pi le su 3.000 pot pi sa da 
se Mi lo še vić po mi lu je. Mi lo še vić je na kra ju od ro bi jao tri go-
di ne, ali je kralj pro te rao i Fjo do rovnu i Sve tlov sku iz Sr bi je, 
iako su bi le do bro volj ne le kar ke u srp sko-tur skom ra tu. 

NASTAVNICI SA FESOM UMESTO ŠEŠIRA
Zahvaljujući svojim školama u Osmanskom carstvu, Srbi su bili nacionalno svesniji i 

odolevali islamizaciji

Iz istorije obrazovanja

DRA GA LJO ČIĆ 
• Prva žena lekar u Srbiji • Po sve će na borbi za 
iz jed na ča va nje rad nih pra va mu ška ra ca i že na
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Подсећамо, да будуће усклађивање зарада у јавном сектору 
неће подразумевати смањивање плата оним запосленима који 
тренутно имају неоправдано веће плате. То је нарочито важно 

за јавне агенције, или јавна предузећа које се често у јавности помињу 
због високих плата. Иако би у случају јавних агенција ефекат реформе 
са финансијског становишта био незнатан, с обзиром на мали број запо-
слених у односу на друге делове система, овакво решење је веома пробле-
матично, ако се посматра из угла праведности система и усаглашавања 
услова рада у јавном сектору. Не сме се заборавити да је само један од 
циљева реформе система плата финансијске природе (везивање фонда за-
рада за проценат БДП), док је такође важно успостављање транспарент-
ног и праведног система.

У јавном сектору дисциплина у вези с платама годинама, заправо 
деценијама, била је врло слаба, а систем је био 
веома подложан одобравањима разних изузетака 
у појединим делатностима.

Владе су, мењале уредбе које одређују 
коефицијенте плата по три-четири пута годишње, 
а ови прописи препознавали су не само поједине 
делове система, када су, на пример, под прити-
ском синдиката повећаване плате, него чак и 
неке институције, којима су, понекад без јасних 
критеријума, утврђивани нови износи зарада.

Некада су повећаване основице, некада 
коефицијенти, и тако смо доспели у хаос у којем 
не важи принцип да за једнак рад запослени у 
различитим деловима система имају једнаку пла-
ту. Стога је позитивна најава из Министарства 
државне управе да ће убудуће бити онемогућено 
да се плате повећавају само у одређеним дело-
вима јавног сектора. Иницијална идеја целе ре-
форме била је да се, поред увођења дисциплине у 
систем, обезбеди да они који раде на пословима 

сличне сложености имају упоредиве плате. Рецимо, ако раде администра-
тивне секретарске послове у било којој служби. Сада они имају различите 
плате.

Ипак, уколико се остане при намери да се никоме од запослених не 
смањи плата, циљ да они на истим пословима имају упоредиве плате си-
гурно неће бити постигнут, бар не у блиској будућности, јер је евидентно 
да држава није спремна да повећа укупну масу за зараде, а тиме ни да 
било коме повећа плате.

У новом систему биће тешко упоредиве плате оних који обављају 
најстручније послове, на пример плате хирурга и професора универзитета, 
али тај проблем ће, по свему судећи, бити решен тако што ће се дефинисати 
одређене категорије занимања и онда ће свако према утврђеним принципима 
бити сврстан у неку од њих, на основу којих ће се обављати расподела. Због 

тога је важно да се сва радна места вреднују на осно-
ву истих критеријума, под истим условима – према 
методологији коју предвиђа Закон о систему плата.

Социјално-економски савет није подржао 
усвајање закона којим би се уредио систем у 
јавним службама, што потврђује да ће највећи 
проблем бити управо у јавним службама. Иако 
понуђени нацрт предвиђа и неке изузетке из си-
стема, што само по себи није добро, синдикатима 
ни то није било довољно. Они су, чини се, насту-
пали као да желе да сачувају постојеће стање, а 
не да подрже реформе.

Међутим, изненађује и то што поједини ресор-
ни министри нису штитили интересе реформе 
читавог система, него су стали иза тренутних 
интереса ресора којима управљају. То се зове ре-
гулаторно заробљавање – када онај ко би требало 
да уређује одређену област ради за тренутне ин-
тересе оних којима управља.

  Хаџи�Здравко�М.�Ковач�

Реформа јавног сектора

ПЛАТНИ РАЗРЕДИ И ДАЉЕ „НА ДУГОМ ШТАПУ“ 
Плате и неправде остају

(Наставак текста са 1. стране)

КРАХ(Ј) СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА
(Наставак текста са 1. стране)

Наиме, својим нечињењем и фингирањем 
преговора дозволили су да шанса звана – 
продужење важења колективног уговора, про-
падне, што су и сами потврдили дописима 
премијерки Ани Брнабић од 07.02.2018., као и 
министру школском Младену Шарчевићу ис-
тог дана истоветним дописом, у коме траже 
да се ПКУ продужи на три године. О томе су 
уредно обавестили своје чланство, а у ствари 
признали да су сви неспособни да овај проблем 
реше, односно да, ако већ нису у стању (а нису) 
да закључе нови ПКУ, бар за извесно време 
продуже трајање, још увек важећег, бар у оном 
делу у којем је он и остао да важи. 

 При томе не кажу чланству да је велики 
број одредби још увек важећег ПКУ, сада већ 
потпуно извесно, у супротности са законима 
који уређују област образовања, па самим 
тиме не представљају никакву правну подршку 
и помоћ, већ су „мртво слово на папиру“. 
Осим тога, у поменутим дописима указују на 
чињеницу да, очигледно, ни министар просвете 
нема овлашћење да закључи колективни 
уговор, јер се тражи арбитража и пристанак 
од Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу и Владе Републике Србије на крају. 

Шта више, пажљиво читајући, схватамо 
да ни „преговарачи“ на страни синдиката 
немају законом прописано овлашћење за 
закључење колективног уговора, а нарочито 
председник СРПС-а, којем је и чланство и 
мандат у СРПС-у истекло пре сса 4 године и 
о чему ће се у неко наредно време изјаснити 
и Уставни суд. Лоше је и то што је за време 
наводних преговора потрошено време да се бар 
обезбеди продужено дејство важећег ПКУ по 
моделу како су то учинили раније синдикати 
здравства и социјалне заштите, културе, а од 
јуче и полиције, који су колективне уговоре 

пред истеком продужили на још годину дана, 
по нама, ценећи правилно, да је тај рок сасвим 
довољан да се нови ПКУ ускладе са важећом 
легислативом у сектору образовања и јавних 
служби, а поготову у светлу чињенице да ће 
се од 01.01.2019. г. суштински мењати статус 
јавних служби, укључујући и просвету. 

Тако поменута саопштења служе да би се 
пружио привид социјалног дијалога и да син-
дикати нешто стварно раде и опрао образ пред 
чланством, а у ствари, то је јалов посао без 
икаквог изгледа да реши нагомилане пробле-
ме у делатности, сада већ евидентне: питање 
минулог рада, питање прековременог (читај: 
преконормног рада), питање усклађености 
коефицијената са прописаном минималном за-
радом, питање сада већ готово заборављених 
регреса и топлог оброка и наравно свих оних 
права која су суспендована новим школским за-
конима и законима који уређују финансирање 
ове делатности. 

Посебно шокантно делује допис од јуче са-
мозваног председника СРПС-а, који од чланова 
Председништва овог Синдиката тражи да се 
писмено изјасне да ли су за то да, ако евенту-

ално на столу буде потписивање продуженог 
дејства ПКУ на три године, он то и потпише, 
иако и није био учесник преговора, није имао 
овлашћење нити једног органа СРПС-а о томе о 
чему треба да преговара и где су горња и доња 
црта у преговорима, као што није имао ни об-
раза да сазове Председништво, ако не већ Ре-
публички одбор и да на тим органима, у складу 
са Статутом, извести о току преговора и нивоу 
постигнутог договора, ако је уопште нешто и 
договорено. Наравно, при свему томе, водећи 
рачуна о роковима, јер у правном промету, када 
воз прође, бесмислено је за њим трчати, као у 
овом случају о коме нас је јуче удостојио изве-
стити „председник“ СРПС-а, претпостављамо 
желећи тиме створити алиби да потпише оно 
што је већ раније одлучио да ће потписати.

Елем, у овој временској изнудици јасно је 
само једно – боље је да имамо икакав ПКУ него 
никакав, а о начину како ће ова најновија смут-
на ситуација се решити, биће свакако говора и 
унутар самог Синдиката, а и шире просветне 
јавности. За предвидети је да ће у последњем 
часу сви потписати нешто – оно што им Вла-
да понуди по принципу „дај шта даш“ да не би 
изгубили 12% за потписнике и још оно мало 
права попут јубиларних награда и сл., односно 
на начин како то наш народ каже: „Како сам се 
надала, добро сам се удала!“ 

Што се тиче НСПРВ, као оснивача СРПС-а, 
једини легални и легитимни представник који 
може у име СРПС-а потписати ПКУ је проф. 
Ранко Хрњаз, генерални секретар СРПС-а, 
а да ли ће се неко други и даље у јавности 
представљати лажно и да ли ће за то бити санк-
ционисан, процениће представници судске 
власти који о свему овоме имају квалитетна 
сазнања.

 Хаџи�Здравко�М.�Ковач 
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Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dodelilo je 
tradicionalne Svetosavske nagrade za doprinos obrazovanju. 
Nagrade je u subotu 27. januara dobitnicima uručio ministar 

Mladen Šarčević. “Nagrada odražava viševekovni duh Svetosavlja, za nju 
se vredi boriti“, rekao je ministar Šarčević i dodao da su dobitnici pojedinci, 
ustanove i kompanije u zajedničkoj misiji sa Ministarstvom prosvete, nauke 
i tehnološkog razvoja, misiji unapređenja obrazovanja.

Za doprinos obrazovanju Svetosavsku nagradu su dobili: Slobodanka 
Grčić,�vaspitač�i�specijalista�za�muzičku�kulturu�u�PU�„Pčelica“,�Sremska�
Mitrovica. Radeći u izdvojenom odeljenju učinila je da vrtić postane centar 
dešavanja u usnulom fruškogorskom selu. Posebno je posvećena pružanju 
podrške deci iz osetljivih grupa i razvoju saradnje sa roditeljima. Inicijator i 
nosilac brojnih inovatnih programa i projekata i autor stručnih radova.
Osnovna� škola�„Branko�Radičević“,� Šid. I kada su preovlađivali otpori 

prema uključivanju obrazovanja dece migranata u rad škola, preuzeli su ulo-
gu lidera u lokalnoj sredini i vrlo brzo postigli vidljive rezultate. Posebno 
su posvećeni razvoju vršnjačkog učenja, mentorstva i demokratske kulture.
Osnovna� škola�„Svetislav�Golubović�Mitraljeta“,�Batajnica. Predloženi 

su za nagradu od strane strukovnih udruženja koja se bave darovitim učenici-
ma, ali i od lokalnih vlasti koje su prepoznale napore zaposlenih da obezbede 
kvalitetno obrazovanje za svu decu. Ponose se brojnim nagradama svojih 
učenika iz svih naučno-nastavnih oblasti.
Osnovna� škola� „Radoje� Domanović“,� Niš.�Otvorena, inovativna škola 

koja punu pažnju posvećuje postizanju najviših obrazovnih postignuća uče-
nika. U svojoj sredini se ističe po manifestacijama koje organizuje i projek-
tima kroz koje unapređuje nastavni rad.
Dejana�Vojinović,�nastavnica�matematike�i�računarstva�u�Osnovnoj�školi�

„Lazar� Savatić“,� Zemun.�Rezul-
tati njenog nastavnog rada u pret-
hodne četiri godine mere se kroz 
150 nagrada koje postižu njeni 
učenici u matematici i programira-
nju, kako na nacionalnom, tako i 
na međunarodnom nivou.
Milan� Dragosavac,� nastavnik�

tehnike� i� tehnologije� i� tehničkog�
i� informatičkog� obrazovanja� u�
Osnovnoj�školi�„Đura�Jakšić“,�Ki-
kinda. Ističe se po profesionalnom 
angažovanju u razvoju i primeni 
savremenih metoda i oblika rada, 
zbog čega je nagrađivan na po-
krajinskom nivou, dok njegovi 
učenici postižu izuzetne rezultate 
na takmičenjima i konkursima iz 
oblasti tehnike.
Branka� Bešlić,� psiholog� u�

Osnovnoj� školi� „Sonja� Marinko-
vić“,�Subotica.�Kroz bogato profe-
sionalno iskustvo stekla je brojna znanja i veštine, koje je ističu u stručnoj i 
prosvetnoj zajednici. Autor brojnih programa stručnog usavršavanja, nosilac 
i učesnik projekata, koordinator Mreže za podršku IO i mentor za podršku 
učenicima migrantima u Republici Srbiji.
Sofija�Sviderski,�učenica�šestog�razreda�u�OŠ�„Janko�Veselinović“�u�Be-

ogradu� i� šestog� razreda�OMŠ� „Petar� Konjović“� u� Beogradu. Svestranost 
u angažovanju i uspesima. Osvajač nagrada iz matematike, a pored toga i 
osvajač 30 nagrada na takmičenjima u sviranju gitare, od čega su čak 23 
prve nagrade.
Poljoprivredno-veterinarska� škola� „Svilajnac“.�Škola internatskog tipa 

sa tradicijom dugom 60 godina. Uključena je u brojne projekte za razvoj 
stručnog obrazovanja. Za ukupni kvalitet rada ocenjena je najvišom ocenom 
u procesu spoljašnjeg vrednovanja. Uspešno rukovodi ekonomijom veličine 
140 hektara, a sve zahvaljujući stručnom kadru i timskom radu.
Anja�Kovačević,�učenica�četvrtog�razreda�prirodno-matematičkog�smera�

u�Trinaestoj�beogradskoj�gimnaziji. Osvajač nagrada iz fizike, matematike 
i hemije na nacionalnom nivou. Osim toga, poseduje posebne sklonosti ka 
učenju stranih jezika – kineskog, engleskog i francuskog. Nosilac stipendije 
Dositej i društveno angažovana u manifestacijama za mlade.
Marjan�Lj.�Ivanov,�nastavnik�elektro�grupe�predmeta�u�Srednjoj�tehničkoj�

školi�„Mihajlo�Pupin“,�Kula.�Autor udžbenika i stručnih radova, predavač 
u projektima u okviru energetskih i poslovnih foruma. Istaknuto mesto u 
Zajednici elektrotehničkih škola i Društvu za obnovljive izvore energije. 
Energetski menadžer Opštine Kula. Kao istaknuti nastavnik stekao je zvanje 
samostalnog pedagoškog savetnika.
Dragan� Tucaković,� direktor� Tehničke� škole�Užice. Kandidat koga su za 

ovu nagradu predložilo 17 predlagača iz oblasti obrazovanja i privrede. 
Ističe se u promociji koncepta dualnog obrazovanja koji je ugradio u školu 
kojom rukovodi. Rukovodi školom koja je uključena u brojne projekte za 
razvoj stručnog obrazovanja.
Đorđe�Ogrizović,�student�prve�godine�Tehnološko-metalurškog�fakulteta,�

Beograd. Do sada je osvojio preko 100 nagrada na nacionalnom i međuna-
rodnom nivou. Pre dve godine Svetska organizacija za zaštitu intelektual-
ne svojine ga je proglasila za najboljeg mladog naučnika – inovatora među 
srednjoškolcima. Od 2017. godine stipendista našeg ministarstva u svojstvu 
mladog istraživača.
Dr�Vesna�Damnjanović,� vanredni� profesor� na�Fakultetu� organizacionih�

nauka.�Već 15 godina se bavi pripremom talentovanih studenata za svetska 
takmičenja u rešavanju poslovnih problema. Pokretač i organizator velikog 
međunarodnog takmičenja u rešavanju studije slučaja. Višegodišnje iskustvo 
u mentorisanju pobedničkih timova studenata FON-a na ovim takmičenjima.
Doc.�dr�Miloš�Stanković,�profesor�na�Visokoj�školi�za�menadžment�i�eko-

nomiju,�Kragujevac.�Za istraživačke radove i inovacije u oblasti ekologije, 
kojima se bavi 16 godina, dobio je brojna domaća i svetska priznanja. Jedan 
od retkih dobitnika Akademske nagrade za životno delo koje dodeljuje Re-
publika Kina. Među inovacijama ističemo uređaj za uništavanje ambrozije 
na ekološki način.
Visoka� hotelijerska� škola� strukovnih� studija,� Beograd. Postiže istaknu-

te rezultate u oblasti razvoja stručnih kadrova i u razvojno-istraživačkom 
radu. Proaktivno deluje u oblasti međunarodne saradnje, kroz organizaciju 
kongresa i projekata. Studenti ove visoke škole postižu brojne nagrade na 
međunarodnim takmičenjima.
Goran�Vesić,�gradski�menadžer�Grada�Beograda. Pokrenuo je brojne ak-

cije, među kojima ističemo osni-
vanje Fondacije za mlade talente 
Grada Beograda, projekat za raci-
onalizaciju mreže škola, besplatnu 
školu košarke za devojčice. Inici-
jator je brojnih mera za povećanje 
bezbednosti dece u školama i u 
saobraćaju. Doprineo je povećanju 
prostornih kapaciteta u brojnim 
objektima na teritoriji Grada Be-
ograda, kao i otvaranju pet novih 
objekata predškolskih ustanova.
Kompanija�VISA. Kroz realiza-

ciju i podršku globalnih projekata 
koji imaju za cilj finansijsku in-
kluziju, doprinosi afirmaciji obra-
zovanja na svim nivoima. U par-
tnerstvu sa našim ministarstvom, 
pokrenut je pilot projekat uključi-
vanja finansijskog opismenjavanja 
u sistem obrazovanja. Pored toga, 
ova kompanija pomaže formalnom 

i neformalnom obrazovanju nadarenih učenika i studenata.
Kompanija�TELEKOM�SRBIJA�a.d.�Beograd. Društveno odgovorna kom-

panija koja je dala podršku za realizaciju 45 projekata u oblasti formalnog i 
neformalnog obrazovanja, kao i za opremanje škola IKT opremom. Poznati 
su po projektu „Stvaramo znanje“ u kome su opremili 20 informatičkih ka-
bineta u isto toliko škola.
Fondacija�UNIVEREKSPORT. Pruža ključnu podršku u realizaciji Pro-

jekta „Preduzetne škole“, koji se realizuje u oko 40 škola sa ciljem razvoja 
preduzetništva i projektne nastave. Kao partner našeg ministarstva uključena 
je u Karavan „Duh mladosti“, kojim se promovišu aktivizam i dualno obra-
zovanje.
Regionalni�centar�za�talente�Beograd�2. U poslednjih pet godina polaznici 

ovog centra su osvojili čak 51 medalju. U prethodnoj godini su organizovali 
Svetski geografsku olimpijadu, manifestaciju za studente, osnovali su Na-
cionalnu geografsku olimpijadu. Daju vidljiv doprinos razvoju formalnog i 
neformalnog obrazovanja za darovite učenike.
Kompanija� „KNJAZ� MILOŠ“� a.d.� Aranđelovac. Tokom 2017. godine 

kompanija je uložila značajna sredstva u Projekat „Pokrenimo našu decu“, 
sa ciljem reafirmacije vaspitne uloge škola i unapređivanja zdravlja dece. To-
kom ovog projekta škole su dobile podršku u obukama i sredstvima za vež-
banje, a obezbeđene su i vredne nagrade za najuspešnije pojedince i škole.
Koncern�BAMBI�a.d.�Požarevac. Izuzetno vrednom donacijom ističe se 

kao primer društveno odgovornog ponašanja. Donacijama koje su opredelje-
ne za 50 osnovnih škola širom Srbije, omogućeni su bolji uslovi za kvalitetnu 
nastavu i učenje. Takođe, dugi niz godina unazad Bambi je kroz brojne ak-
cije i kampanje pomagao ustanovama obrazovanja, kao partner ministarstva.

Evaluacija obrazovanja

DODELJENE SVETOSAVSKE NAGRADE
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Евалуација образовања

Додељене награде Најбољи едукатори Србије 2017.

ПРЕ СВЕГА ЧОВЕК, ПА ТЕК ОНДА УЧИТЕЉ
(Наставак текста са 1. стране)

Удружење за подстицање предузет-
ништва „Живојин Мишић“ додели-
ло је четврти пут заредом, титуле 

најбољих едукатора просветним радницима 
Србије. За покретаче позитивних промена у 
друштву у области образовања у 2017. години 
проглашено је једанаесторо учитеља 
и наставника основних и средњих 
школа, који раде на себи, успешно 
одговарају на промене које друштво 
намеће, стварају децу спремну за 21. 
век, односно за живот који их очекује 
по завршетку школе. Као примери на 
које се треба угледати издвојили су 
се, пре свега, ентузијазмом и креатив-
ним радом, на које ученици никада не 
остају имуни, а што јасно потврђују 
резултати школских и ваннаставних 
активности, као и чињеница да су 
многе од њих за титулу предложили 
управо ђаци.

Више од пет стотина пријава про-
шло је два селекциона круга, њихов 
рад процењивали су представници Удружења 
и њихове колеге – едукатори, награђени прет-
ходних година. У финалном кругу жирију 
су се придружили и представници Завода за 
унапређење образовања и васпитања, Дра-
гица Павловић Бабић, координатор PISA 
истраживања у Србији, и Вигор Мајић, ди-
ректор Истраживачке станице Петница. Они 
су одабрали четири учитеља, пет наставника 
средњих школа, који ученике подстичу да ино-
вативност и проактивност, са њима учествују 
на бројним такмичењима и конкурсима, уводе 
нове методе рада и залажу се – у оквиру редов-
не наставе, али и ваннаставних активности – за 
развијање талената, знања и способности ђака.

Поред значајног признања и личног дела 
новчане награде, најбољи едукатори добили су 
и по сто хиљада динара, које могу утрошити за 
унапређење рада, реализацију пројеката или 
опрему која ће им помоћи у развоју напредних 
метода учења. 

За најбоље едукаторе проглашени су Борко�
Петровић, наставник енглеског језика у ОШ 
„Стеван Јаковљевић“ у Параћину, Велимир�Рад-
ловачки, наставник рачунарске групе предмета 
у Школском центру Никола Тесла у Вршцу, 
Верица�Лукић, учитељица у ОШ „Краљ Алек-
сандар Први Карађорђевић“, Јадранска Леш-
ница, Градимирка� Николић, наставница тех-
ничког и информатичког образовања 
у ОШ „Јастребачки партизани“ у 
Мерошини, Данијела� Ракић, настав-
ница хармонике и камерне музике у 
музичкој школи “Коста Манојловић” 
у Земуну, Душан�Станковић, учитељ 
у ОШ “Браћа Рибар”, Доња Борина, 
Ивона� Ранђеловић,� наставница ен-
глеског језика у ОШ “Вук Караџић”, 
Печењевце, Мила�Ђачић, наставница 
музичке културе у ОШ “Свети Сава” 
у Гроцкој, Миомир�Дејановић, учитељ 
у ОШ “Светозар Марковић” у Врању, 
Наталија� Диковић, наставница тех-
ничког и информатичког образовања 
у ОШ “Петар Лековић”у Пожеги и 
Татјана� Романов, учитељица у ОШ 
“Свети Георгије” у Уздину, Ковачици. 

Приликом свечане доделе 
признања у Клубу посланика у Београду Иво-
на Јовановић, координатор пројекта, истакла 
је да је циљ Удружења „Живојин Мишић“ да 
награди, похвали и истакне све оне изузетне 
људе који се највише труде у свом послу, не 
би ли постали и пример другима и удружени 
мењали свет. Како је навела, након четири го-

дине реализације пројекта створен је снажан 
тим, који броји 59 најбољих едукатора Србије, 
бројне чланове комисије који помажу да се до 
њих дође, пријатеље и сараднике са којима се 
пројекат из године у годину унапређује.

Психолог Карл Роџерс рекао је да је образо-

вана особа она која је научила да се мења и то 
је управо оно што раде наши најбољи едукато-
ри – они се мењају не би ли променили свест 
ученика и свет у коме живимо – закључила је 
Ивона Јовановић.

Координатор PISA истраживања у Србији и 
сарадник Института за психологију у области 
образовања Драгица Павловић Бабић, члан је 
Комисије за доделу награда за најбољег едука-
тора од прве генерације, па је, како каже, „рас-
ла“ заједно са пројектом. „Ово је ретка прилика 
када се о образовању говори афирмативно и 
када смо поноси на оно што смо урадили. Ма 
колико то било мало, сваки помак у учионици и 
прилика је да образовање мењамо изнутра, ма-
лим корацима, кроз непосредан рад са децом“, 
оценила је Драгица Павловић Бабић.

Дијана Малиџа, учитељица у новосадској 
Основној школи „Ђорђе Натошевић“ и носилац 
титуле најбољег едукатора 2015. године, израз-
ила је задовољство што породица просветара 
ентузијаста полако, али сигурно расте. Поред 
прилично јасних критеријума жирирања, она 
је истакла и један који се издваја – неухватљив 
и наизглед невидљив: мирис учионице, душу 
учитеља или наставника, оно што не може да се 
процени, већ само да се осети. „Деца од нас не 
уче на основу онога што их подучавамо, већ на 
основу онога што смо ми сами. Ми смо непре-
стано модели нашим ученицима: они најпре уче 

од нас, па тек онда књишки, институционално. 
Вредности попут доброте, емпатије, креатив-
ности и маште развијају се само љубављу, коју 
деци може да подари само предан и посвећен 
човек. Пре свега човек, па тек онда учитељ и 
наставник. Залудан је наш посао, ако га сведе-
мо само на пуко подучавање. Усадимо у децу 

првенствено праве вредности: љубав и човеч-
ност“, рекла је Дијана Малиџа.

Наставник физике и хемије, у Школи за ос-
новно и средње образовање „Милан Петровић“ 
у Новом Саду, Маринко Петковић тиму 
најбољих придружио се 2016. године, упоредио 

је своје колеге прегаоце са Хигсовим 
бозоном – најситнијом честицом, која 
претвара масу у енергију, а енергију у 
масу. Истакао је да ће знања, која ис-
такнути наставници на прави начин 
усађују у нове генерације деце, до-
принети стварању снажније државе и 
бољег и лепшег окружења.

Након свечане доделе признања, 
у оквиру фокус група, чији су 
иницијатори били добитници 
признања претходних година, Драга-
на Милићевић говорила је о приме-
ни еколошког приступа и развијању 
компетенција наставника за одржи-
ви развој и стицање функционалних 
знања ученика у тој области.

Слађана Трајковић представила је идеју о 
организацији скупа намењеног наставници-
ма, у августу наредне године, када би најбољи 
едукатори представили методе које користе 
у раду, реализовали интересантне радионице 
и предавања, како би и другим наставницима 
објаснили како се постаје најбољи едукатор, 
и попут амбасадора просвете, ширили свест о 
важности учења и васпитавању деце.

Циљ фокус групе „Буди мој гост и научи 
ме!“, организоване на иницијативу Маринка 
Петковића, био је да покаже колико су настав-
ници спремни да дају допринос упознавању 
локалне заједнице у њеној презентацији на 
ширем нивоу. Први корак подразумевао би раз-
мену наставника у Србији, како би приказали 
своје активности у срединама где информације 
теже стижу, односно како би се кроз мобилност 
наставника шириле позитивне идеје и начини 
рада.

„Покажимо разлику – оставимо писани 
траг“ фокус група формирана на иницијативу 
Драгана Кувељића, тежила је да анимира на-
ставнике да оставе писани траг – у виду књиге, 
монографије или приручника – о теоријским 
сазнањима или практичним решењима, које 
желе да поделе са колегама.

Професор физике у Медицинској школи у 
Шапцу Татјана Марковић Топаловић, награђени 

едукатор из прве генерације, нагласи-
ла је да наставници који су се наш-
ли на листи најбољих представљају 
значајну групу људи, која је одлучила 
да буде нова, зелена грана, на при-
лично оронулом дрвету образовања, 
притиснутом безбројним реформама, 
опорим, тешким и неизвесним. Како 
је навела, они су одлучили да поми-
ре све различитости услова у којима 
раде и подучавају, свесно наилазећи 
на силу отпора средине, и да од жи-
вота својих ученика и свог позива на-
чине бајку. Она је упознала присутне 
на фокус групи са Парком науке у 
Шапцу и објаснила његове дидак-
тичке и методичке вредности, као и 
значај активног учења, промишљања 
и стварања проблемских ситуација у 

ванучионичком простору.
Представници удружења „Живојин Мишић“ 

захвалили су Министарству просвете, науке 
и технолошког развоја на подршци приликом 
проналажења простора за организовање свеча-
не доделе признања најбољим едукаторима за 
2017. годину.
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Na kraju kalendarske godine ministar prosvete, nauke i tehnološkog 
razvoja, Mladen Šarčević sa svojim timom sumirao je rezultate iz 2017. 
i najavio naredne korake u 2018, uz komentar da će se sve promene, koje 
se pripremaju, najjasnije videti 2021, a do tada predstoji još dosta posla za 
suštinske reforme obrazovnog sistema. „Kao narod veoma smo talentovani, 
nedostaju nam samo red i sistem i mislim da ga mi sada pravimo, da deca više 
ne bubaju i reprodukuju gradivo, već da stečena znanja, kada završe školu, 
primenjuju“ izjavio je Šarčević u razgovoru sa novinarima.

Prema njegovim rečima, svakog narednog meseca biće vidljivije da li se 
svi pridržavaju novih zakona i „hoćemo li u brzom ritmu uspeti da uradimo 
podzakonska akta, jer su normativi koje imamo za neke ustanove stari više 
od decenije i ne odgovaraju stvarnosti“. „Zakoni će početi i da se primenjuju 
u potpunosti, to je jedini način da se shvati da nije bitno samo doneti nove 
propise“, kazao je Šarčević i rekao da se upravo formiraju timovi za pripremu 
podzakonskih akata i oni koji će se baviti implementacijom Zakona o visokom 
obrazovanju. „Priprema se i raspisivanje konkursa za članove Nacionalnog 
saveta i formiranje nacionalnog tela za akreditaciju. Za visoko obrazovanje 
nam je važno da formiramo nekoliko timova za procenu kvaliteta na više 
nivoa. U posebnom timu biće i predstavnici Privredne komore i poslodavaca, 
koji će zajedno s nama procenjivati koliko su validne diplome onih koji završe 
fakultet i sve će biti stavljeno na sajt Ministarstva“ predočio je ministar i najavio 
formiranje dva nova sektora, za preduzetništvo i digitalne komunikacije.

Govoreći o promenama u douniverzitetskom obrazovanju, izdvojio je rad 
na Strategiji razvoja obrazovanja do 2030, uz napomenu da će se novine 
nasloniti na dobra rešenja iz Strategije do 2020. „Mnoge stvari, koje ćemo 
početi da radimo u prvom tromesečju 2018, vezane su upravo za Strategiju. 
Razgovaraćemo o racionalizaciji školskog prostora i novoj mreži, koja počinje 
da se radi u skladu sa platformom Svetske banke, koja će biti završena 18. 
decembra“, najavio je Šarčević.

Ocenjujući da se iz sistemskog zakona vidi da postoji niz modela ustanove 
koje se mogu drugačije formirati i dizajnirati, on 
je uveren da u nedavno usvojenom sistemskom 
zakonu ima mnogo novih rešenja „koja će se tek 
videti u narednom ciklusu“.

Da bi se planirano i ostvarilo, prosvetne vlasti 
su krenule od direktora, „ključnih osoba, koje 
imaju određene privilegije u smislu statusa“. 
Oni će ubuduće biti „vrlo selektovani, birani i 
obučavani“. Obuke su već počele, prvo za grupu 
direktora najboljih škola, a potom slede za one 
koji su dobili skoro najbolju ocenu, četiri minus 
(najbolja je četvorka). U planu je da se uvede 
i ocena pet na eksternom vrednovanju škola, a 
sa direktorima čije su škole dobile niske ocene 
radiće se ozbiljnije i više.

Šarčević smatra da Ministarstvo treba da 
proveri kvalitet rada direktora i nastavnika, 
uz ocenu da je najveći problem u prosveti, 
prema njegovom mišljenju, neselektivan izbor 
kadrova. „To je problem koji ne znamo koliki 

je. Ako pričamo o Finskoj, Koreji, srećnim zemljama, gde su ogromne plate, 
tamo je selekcija ljudi koji rade u obrazovanju i nauci najveća u državi, a kod 
nas je poslednjih godina slaba, zbog zabrane zapošljavanja. Nema konkursa i 
sve je ostavljeno na čast i volji direktora da li će taj posao da urade kako trebe“, 
naglasio je ministar u razgovoru s novinarima.

Ukazavši da je veoma važno da novi nastavni planovi i programi od 1. 
septembra sledeće godine krenu za prvi i peti osnovne i prvi srednje škole, 
objasnio je da se time hvata ritam izmene svih programa, ali i načini rada. 
Za to će se, kako je rekao, koristiti dodatna budžetska sredstva EU za obuku 
78 000 ljudi. „Moramo da uvedemo sistem koji će biti vidljiv. Zato je bitna 
E-prosveta, E-dnevnik kao alat, koji će omogućiti brzo proveru i poređenje 
rezultata sa eksternim vrednovanjem“, smatra Šarčević, ocenjujući da će 
državna matura biti provera za sve u sistemu i da tako više neće biti „jurnjave 
za Vukovim diplomama, nego za znanjem“. 

Prema njegovim rečima u planu je stvaranje sistema u kome se, indirektno, 
nikom ne isplati da radi loše, jer će se sve vrednovati kroz finansiranje. „Ako 
je eksterno vrednovanje jedan od alata, ustanova koja dobije jedinicu, dobiće 
i manje para. Onda kolektivu sigurno neće biti u interesu da biraju direktora 
koji ih loše vodi, jer će sa platnim razredima spoljno finansiranje biti drugačije. 
Škola sa 50 odsto kolektiva u prvom platnom razredu dobijaće manje novca od 
one u kojoj je u tom platnom razredu duplo manje zaposlenih, važno je da rad 
direktora bude transparentan, ali i svih drugih, psihologa, pedagoga, stručnih 
veća, roditelja...“, pojašnjava ministar, uz ocenu da u Srbiji ima „sjajnih škola, 
da se oduševite šta se tamo radi u svakom pogledu i nivou, koliko brinu o 
zgradi, opremi o svakom detalju do onih kad uđete ne znate zašto postoje. To 
treba da se ujednači.

Ministar je naglasio da je za kratko vreme postavljeno „na noge“ mnogo 
kvalitetnih stvari, a da je to urađeno na pravi način, prema njegovoj oceni, 
dokazuje što je „naš program informatike za peti razred hit u Evropi“, a dobro 
su kotirana i ostala rešenja zbog kojih je Ministarstvo dobilo više sredstava u 

budžetu, a i 27,4 miliona evra od EU za obuku i 
projekat državna matura.

„Toga ne bi bilo da nismo uradili novi 
nacionalni okvir kurikuluma i nove nastavne 
planove i programe i pravili ispitne centre. 
To su ozbiljni projekti, koji menjaju suštinu 
obrazovanja u Srbiji i to je, po meni, deset 
puta važnije od toga da li ćemo smeniti grupu 
direktora“, rekao je Šarčević, pošto se pažnja 
novinara u jednom trenutku fokusirala na tu 
temu.

„U ovoj godini imamo vidljive rezultate, a u 
narednoj predstoje utemeljene priče zasnovane 
na izmeni kurikuluma i modela rada u školama. 
Imaćemo cikluse pokrenutе po novim sistemima 
u douniverzitetskom obrazovanju, razmatra se i 
ideja da više od 70 gimnazija dobije odeljenja 
za informatiкu, a u visokom predstoji još jedna 
reforma“, poručio je Šarčević, uz komentar „da 
sve mora da se zaradi učenjem i radom“.

Evaluacija obrazovanja

Novo PISA testiranje učenika počinje u 
aprilu ove godine i trajaće mesec i po 
dana, a testiranjem će biti obuhvaćene 

čitalačka, matematička, naučna i finansijska 
pismenost petnaestogodišnjaka - uglavnom 
učenika prvog razreda srednje škole. 

Rezultati će pokazati gde se nalazi obrazovanje 
u Srbiji kada je reč o funkcionalnom znanju 
učenika i šta treba da se unapređuje kako bi dostigli 
željene standarde, kažu u Ministarstvu prosvete. 
Takođe, rezultati će pokazati i kako se znanje naših 
učenika rangira u društvu više od 200 zemalja koje 
učestvuju u ovom međunarodnom istraživanju. 

U Ministarstvu prosvete dodaju da će 
istraživanje početi posle 10. aprila i traće mesec i 
po dana, a ove godine će da se realizuje na mnogo 
većem uzorku od prethodnih. Na PISA testiranju 
učestvuju petnaestogodišnjaci, a u Srbiji su to 
uglavnom učenici prvog razreda srednje škole. 
Testiranje će se obaviti u 222 škole, a učestvovaće 
oko 8.000 učenika.

Prošle godine rađeno je probno PISA testiranje, 

a novina je bila što je rađeno elektronski i po prvi 
put je uvedena finansijska pismenost. Za potrebe 
istraživanja u Ministarstvu prosvete kažu da su 
zajedno sa donatorima obezbedili dodatne laptopove 
kao podršku informatičkim kabinetima škola, što će 
omogućiti efikasniju realizaciju ove studije.

Prema novom Zakonu o osnovama sistema 
obrazovanja i vaspitanja škole su u obavezi da 
učestvuju u istraživanjima koja se sprovode na 
osnovu međunarodnih ugovora. Od februara ove 
godine nastavnici i učenici će na sajtu Ministarstva 
prosvete moći da se upoznaju sa zadacima koje 
su sačinile radne grupe formirane u okviru 
Nacionalnog saveta za praćenje PISA istraživanja, 
navodi se na sajtu Ministarstva prosvete.

Cilj je da se učenici pripreme za takvu vrstu 
testiranja znanja, kako bi faktor iznenađenja i 
njegove negativne posledice na rezultat testa bili 
što manji. Sredstva za PISA testiranje obezbeđuje 
Ministarstvo prosvete, a realizuje Institut za 
psihologiju.

Srbija u PISA testiranju učestvuje od 2001. 

godine, testiranje se radi svake tri godine, a naša 
zemlja preskočila je istraživanje 2015. godine, jer 
za to nisu bila obezbeđena sredstva.

Na poslednjem PISA testiranju na kome su 
učestvovali učenici iz Srbije, 2012. godinu, 
postignuti su rezultati koji su ispod proseka, Srbija 
je zauzela 43. mesto od 65 zemalja.

U APRILU NOVO PISA TESTIRANJE UČENIKA

ŠARČEVIĆ: AMBIJENT ZA SUŠTINSKE 
REFORME

•  Od 4.612 škola i objekata u kojima se izvodi nasta-
va 1.629 je ispravno, za 1.893 je potrebna poprav-
ka, a za 821 rekonstrukcija

•  Po zaposlenom dolazi 9,2 učenika
•  Gimnazije u Srbiji pohađa 21% srednjoškolaca 

(evropski prosek je iznad 40 odsto)
•  U srednjem obrazovanju utvrđeno je 765 obrazov-

nih profila u 15 područja rada
•  U osnovnom obrazovanju zaposleno je 45.677 na-

stavnika, u specijalnim školama 1.669, a u sred-
njem 27.298

•  Osnovne škole za obrazovanje odraslih nemaju 
adekvatan prostor u 9 od 16 škola

•  Oko 88% osnovnih škola ima višak nastavnog pro-
stora

•  U Srbiji je 12 privatnih predškolskih ustanova, 5 
osnovnih i 20 srednjih škola
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„Више од свега, сада ме преокупира брзина 
којом се спроводе промене. Ја желим промене, 
али истовремено почињем да се прибојавам и 
помисли шта све може да уследи, ако се оне 
одвијају сувише брзо“, рекао је сер Кен Робин-
сон на почетку предавања. Робинсон истиче 
како револуцију у образовању многи доводе у 
везу са развојем онлајн курсева. Њих је сваким 
даном све више, многи су познати и признати 
широм света.

Да ли, дакле, Coursera и њој аналогне плат-
форме неформалног образовања доводе до ра-
дикалних промена на образовном тржишту?

Робинсон је мишљења да образовни интер-
нет пројекти сами по себи не мењају много. 
„Ми, уопште узевши, придајемо сувише вели-
ки значај формама и каналима стицања знања. 
Сматра се да је веома важно у каквом формату 
човек стиче знање и којим путевима до њих до-
лази. Да ли учи у старинском аудиторијуму не-
ког конзервативног универзитета, где предавач 
не може да покаже чак ни слајдове, или седи у 
свом стану и слуша предавање, да ли је читав 
курс самостално прешао из књиге... све то има 
искључиво индивидуални значај“ каже он.

 Објективно узевши, присуство или одсу-
ство слајдова пред публиком не може бити 
показатељ квалитета образовног процеса. То је 
интерактивни елемент који можемо заменити 
нечим другим.

„Познавао сам професора који је био толико 
уметнички настројен да је хемијске реакције до-
чаравао мимиком и покретима руку – свима је 
било све јасно“, истиче Робинсон.

Није мање важно ни како публика у разним 
друштвима прима образовање, каже он. Два 
су доминантна начина стицања нових знања. 
Први, условно, можемо назвати „образовање 
као услуга“, а други „образовање као друштве-
но благостање“.

Ако погледамо на глобалну модернизацију 
наставе у том контексту, можемо констатовати 
како нове технологије заиста мењају образовни 
процес у целини, каже овај стручњак. И то не 
просто уношењем у тај процес елемента комфо-
ра, него га кардинално трансформишући.

„Треба истаћи да технологије, а посебно ин-
тернет, постају везивно ткиво између та два све-
та. Глобални центри образовања – САД, Евро-
па, а сада и Кина – уз све разлике између својих 
култура, делују према сличним принципима“, 
наглашава сер Робинсон.

 Ти центри су снажно интегрисани, имају оп-
ште стандарде рада, општи систем оцењивања 
научних радова, блиске критеријуме оцењивања 
ефикасности итд. При свему томе, иза тих 
система у њиховим друштвима образовање 
се оцењује приметно различито. Модел 
образовања као услуге је типично амерички и 
британски. У крајњој мери, последњих 20 го-
дина употребна, сервисна улога универзитета у 
САД и Великој Британији постала је очигледна: 
„Према њима се, практично, односимо слично 
као према добрим ресторанима: ти платиш и 

обавезни су да те услуже одређеним прибором, 
да ти сервирају јело и пиће по наруџби и, што 
је главно, ти си ту услугу искористио у потпу-
ности, јело је поједено, тањих полизан“, живо-
писно објашњава британски едукатор.

Са једне стране, то снажно утиче на 
мотивацију студената и квалитет њихових 
студија, али истовремено ствара и одређене 
проблеме њиховим предавачима, односно веће 
обавезе према „клијентима“.

Модел „образовање као благостање“ више 
је својствен Француској или Немачкој. Саглас-
но устаљеном мишљењу, у тим двема земљама 
се према образовању односе као према нечему 
уобичајеном, као према обавезном елементу 
човечјег живота. То је као кад купујете стан и у 
њему се обавезно мора налазити минимум ин-
фраструктуре: водовод, купатило, канализација.

Исто је и кад постајеш пуноправни члан 
друштва, добијаш право на стицање благодети 
образовања, али мораш платити за услуге или 
те обавезе измирити кроз порез. И у таквом 
прилазу постоје плусеви и минуси.

„Тај систем је демократичнији и доступнији, 
али зато све мање свршених студената налази по-
сао за професију за коју су се специјализовали“, 
примећује Кен Робинсон.

Са развојем технологије постепено се потире 
граница између благостања и услуге, а пре или 
касније друштво у различитим земљама почеће 
да прихвата образовање на један сасвим нови 
начин, предвиђа он и, објашњава да је интернет 
увек био много ближи образовању него што то 
на први поглед изгледа. Главне промене састоје 
се у томе што ћемо знати да образовање на дис-
танци рачуна на нас подигнутих руку и чини се 
да смо удаљени само неколико корака. Чак да 
се није догодио бум друштвених 
мрежа, доласком Селмана Кана (ос-
нивача популарне Khan Academy) 
интернет би и даље остао универ-
зална образовна средина.

Не говоримо овом приликом 
о образовању као систему, него 
о образовању као извору но-
вих знања. Интернет је данас 
најјефтинији извор нових знања. У 
многим земљама, у којима се осећа 
драстична оскудица у школама и 
универзитетима, као на пример у 
Африци, интернет замењује недо-
статак штампаних уџбеника.

При свему томе и сам интер-
нет данас пролази кроз својеврсну 
еволуцију. Он је на самом почетку 
у друштву корисника препознат 
искључиво као услуга (ми плаћамо 
приступ интернету да бисмо доби-
ли неопходну информацију) да би 
касније у очима многих постао не-
што без чега се више не може (бес-
платни вај-фај, минималне цене), а 
сада већ постепено добија статус 
неопходности попут ваздуха, нечег 
што удишемо.

Чињеница да је тај „ваздух“ испуњен об-
разовном садржином трансформише и само 
образовање. То почиње да се прихвата не као 
благостање, нити као услуга, већ као природна 
средина. 

Уосталом, да би се смислила тачна метафо-
ра,, потребно је још много времена. Процес није 
одвећ брз, он тек почиње, мада је неизвесно у 
којој ће мери квалитетно моћи да се развија, па 
се у тој неодређености крије и понека опасност.

„Курсеви који су нам свима познати, почев-
ши од Coursera и TedX-а, по мом мишљењу, 
нису ништа друго него елементи општег хаоса, 
они нису далеко отишли у стварању процеса. 
Евидентан је систематизовани скуп знања и у 
прилици смо да посматрамо прве покушаје како 
да се стицање првиз знања ии формализује: 
рађају се методике оцењивања, сертификати, 
интеграција с универзитетима, могућности 
коришћења сертификата приликом уписа на фа-
култете, али су све то само мале цигле у зиду 
без темеља“, сматра овај ерудита.

„Ниво квалитета таквог образовања је још 
сувише низак, а доступност и садржај онлајн 
лекција одликује се несистематичношћу, 
фрагментарношћу и необавезношћу. Људи 
слушају лекције у паузи између гледања ви-
деа на Јутјубу или дописивања на мрежама“, 
указује он.

Недавно су и сами корисници онлајн услу-
га признали да у великој мери не завршавају 
започете курсеве, а статистика каже да их не 
завршава више од 10 до 15 процената од броја 
пријављених.

„Опасност од „интернет-ваздуха“ вреба. 
Образовање, постајући саставни део тога, ко-
начно може изгубити вредност и уништити 
било коју структуру“, упозорава сер Робинсон:

Јесте ли запазили како читамо вести, како 
анализирамо информације које свакодневно 
у огромним количинама пристижу са мреже? 
Престали смо да будемо читаоци, а постали по-
трошачи. Интернет је саздан тако да се његова 
образовна функција с невероватном лакоћом 
претвара у потрошњу. Ми се „надишемо“ док 
нам се не заврти у глави, прикупљајући велике 
количине знања, а да ни сами немамо појма шта 
ће нам толико информација. 

Образовање 2030.

РОБИНСОН: ОНЛАЈН ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ 
ВАЗДУХ

(Наставак текста са 1. стране)

СТАНДАРДИЗАЦИЈА
Робинсон често критикује стандардизацију у школа-

ма и на универзитетима и сматра да иза образовних сер-
виса не стоје никакви системи. Он иде толико далеко да 
тврди како је свака стандардизација велики непријатељ 
иновација, зато што су стандарди врло уски и рађају ат-
мосферу пред било каквим ризиком.

Наш систем је саздан по линеарној схеми производње. 
Управо зато сам убеђен да огромна већина људи није 
способна да развија своје таленте: систем разграђује 
своје приоритете, подстиче једне таленте, док истовре-
мено маргинализује већину других. Таквој раштркано-
сти талената допринело је неколико фактора, као што 
је усредсређење на уски круг од неколико академских 
предмета, свођење на најмању могућу меру или потпу-
но елиминисање креативних или хуманистичких пред-
мета, „сува“ настава математике и научне групе пред-
мета, преоптерећеност стандардизованим тестовима и 
условљавање финансијским стимулансом постизања 
што бољих резултата на тестирању придавање претера-
ног педагошког значаја тестовима...

Интернет не нуди алтернативу том моделу. Тачније, он 
природним путем одбацује стари модел, нудећи у заме-
ну – много знања. Тако уместо погубне стандардизације, 
има изгледа да побијемо „образовни фастфуд“.
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Lični stav

Piše: Miodrag Srbljak*

Naši učitelji, nastavnici i profesori iz druge polovine prošlog veka školovani 
su za vaspitanje i obrazovanje socijalističkog čoveka. Uvođenjem novog druš-
tvenog sistema nametnuti su nam novi, nedovoljno jasni oblici društvenog po-
našanja, nova etika, novi sistemi vrednosti i drugo. Zatečeni smo nespremni, pa 
nam izviru brojni društveni problemi koji se neposredno reflektuju na vaspitni 
i obrazovni sistem – od porodice kao njegove osnovne ćelije, preko škole do 
svih drugih društvenih ustanova. Sada se naivno pitamo ko je kriv za nasilno 
ponašanje, a zaboravili smo da su blaži oblici nasilja, pa i ređi ozbiljniji, oduvek 
postojali, i u porodici, i u školi i drugde.

Začudo, i država se pita koje je kriv za nasilje u porodici i školi. Možda bi mogla 
da se pita šta je uradila da se što bezbolnije prebrodi povratak u kapitalizam, ako 
živimo u kapitalizmu. Pedagogija je nauka o vaspitanju, pa je treba prilagoditi 
novim ciljevima vaspitanja naše mladeći. Nisam siguran da su naši fakulteti koji 
nam obrazuju nastavni kadar potpuno preusmerili svoje programe ka vaspitanju i 
obrazovanju kadrova za nastavak izgradnje prekinutog kapitalizma 1945. godine, 
koji smo, hteli ne hteli, prihvatili početkom 21. veka kao put u budućnost.

Mogu li roditelji, škole i druge vaspitno-obrazovne ustanove sa svojim po-
stojećim kadrovima da shvate značaj svoje izmenjene uloge u obrazovno-vas-
pitnom procesu naše dece i učenika? I još teže pitanje: mogu li da se izbore u 
suzbijanju nasilja u samoj porodici, vrtiću, školi? Sasvim sigurno ne mogu bez 

dobro normiranog pedagoško-psihološkog sistema koji će oslikavati kvalitete 
tog novokapitalističkog čoveka, kao ideal na kome će naši vaspitači, predavači, 
deca i omladina težiti. A to mora da uradi nauka umesto nakaradnih tv programa, 
svemogućeg i neselektivnog interneta (sa tehnikama pretraživanja, blogovanja, 
skajpovanja, fejsbukovanja, četovanja, tvitovanja), mobilne telefonije i drugog.

Vaspitanje da je skromnost vrlina; da nemati nije sramota, a da otimati jeste; 
da je humano ne uzvratiti udarac; da se ne treba boriti za sebe po svaku cenu; da 
ja nisam centar sveta itd. danas ne prolazi, pripadalo je nekom drugom vremenu. 
Dakle, preduzimanje raznih mera, bez te pedagogije sa novom etikom, novim 
vrednostima i novim idealom čoveka, borba sa nasiljem u porodici, školi, tud. 
Propisivanjem raznih kodeksa ponašanja, postupaka u informisanju, oslanjanje 
na razne službe i organe ličiće na sprečavanje isticanja vode iz izrešetanog bu-
reta, ili na gašenje požara koji se stalno obnavlja, jer je okruženje zapaljivo, pa 
ga treba neutralisati.

Moramo da menjamo mentalitet, tradiciju, navike, običaje, korene, istoriju, 
teritoriju. Jedino tako promenjeni, možemo u Evropu.

Nasilje može biti vršnjačko, dečačko, devojačko, školsko, političko, vojno i 
uvek će se manje više reflektovati na formiranje svesti mladih. Oslikajmo zato 
pedagoški tog pozitivnog novokapitalistu kakvog hoćemo (ako to umemo i mo-
žemo), da bismo imali protivteg na vagi, kako nam nasilje ne bi prevagnulo.

 *samostalni prosvetni savetnik u penziji

NOVO VREME TRAŽI NOVU ETIKU I PEDAGOGIJU

Piše: Sreten Ćuzović*

Zimski semestar školske 
2017/2018. godine iznedrio je obi-
lje noviteta. Počasno mesto pripalo 
je Zakonu o visokom obrazovanju. 
I taman smo se obradovali ovom 
dugoočekivanom svetioniku mi-
sije, vizije i strategije razvoja vi-
sokog obrazovanja, kad ono kao 
grom iz vedra neba jedna za dru-
gom počeše da pljušte primedbe.

Na adresu resornog ministar-
stva „odapeše“ strele tri naše 
vodeće institucije obrazovanja i nauke: Nacionalni 
savet za visoko obrazovanje (NSVO), Konfederaci-
ja univerziteta Srbije (KONUS) i Srpska akademija 
nauka i umetnosti (SANU), s tvrdnjom da pomenu-
ti akt „smanjuje dostignute standarde autonomije 
univerziteta i akademskih sloboda, što je posebno 
vidljivo u predviđenom načinu formiranja NSVO i 
drugih tela“, zbog smanjenja prisustva predstavnika 
univerziteta, a povećanja predstavnika izvršne vla-
sti.

S druge strane predsednik Odbora za obrazovanje 
u Narodnoj skupštini Muamer Zukorlić ne miri se sa 
zvaničnim obrazloženjem Komisije za akreditaciju 
i proveru kvaliteta (KAPK) da Internacionalni uni-
verzitet u Novom Pazaru ne ispunjava uslove. Sma-
tra da je tu reč o „srbijanskoj akreditacionoj mafiji“, 
ističući pri tome da „daleko od grada i asfaltnog 
puta, među plastenicima, kućama i šumom, postoji 

akreditovan fakultet. Strelica na 
putokazu to i potvrđuje, ali ne i 
vlasnik i osnivač te ustanove“.

Na trenutak nam se učini da je 
pretpraznično raspoloženje, bar do 
početka letnjeg semestra, potisnu-
lo u drugi plan rasprave na tu temu 
„redukovana autonomija univerzi-
teta“ „fakulteti među plastenici-
ma“, a onda javnost „uzburka“ 
nova informacija da će KAPK os-
poriti stotinak doktorata stečenih 
na visokoškolskim ustanovama 
koje za to nisu akreditovane. To 

je, kako, slikovito objašnjava generalni sekretar 
KAPK-a Šćepan Miljanić: „nešto poput divlje grad-
nje – nemate dozvolu, a gradite... Teško se može reći 
da su ti ljudi doktorirali ako su dobili diplomu od 
ustanove koja nije mogla da je izda“. S druge strane, 
usledilo je i mišljenje ministra prosvete „da nema 
retroaktivne primene zakona i da doktorati ne mogu 
biti osporeni“.

Nova godina novi berićet. U „Politici“ (5.1.2018), 
naslov: „Ove godine novi krug provere doktorata; u 
2018. godini nastupa period akreditacija na držav-
nim i privatnim univerzitetima kada će se utvrđivati 
i to gde su stečene doktorske diplome predavača“, 
izjaviše članovi KAPK.

Time se ne završava naš nespokoj. Oni „vremešni-
ji“ koji su stekli univerzitetsku diplomu i naučnoistra-
živačko zvanje u vreme kada nisu postojali NSVO, 
KAPK i KONUS, prokomentarisaće ovu vest po onoj 

narodnoj „Što više babica to deca kilavija“.
Iako su državni i privatni univerziteti pred Za-

konom izjednačeni, Ministarstvo prosvete i KAPK 
nikako da usaglase stavove, ko je trebalo da deluje 
preventivno da ne dođe do „divlje gradnje“, već se 
nadgornjavaju, izlazeći u javnost s neusaglašenim 
stavovima – objašnjenjima.

Svaki dobronamerni građanin se pita kakav će 
biti naš visokoobrazovani kadar čiji su mentori „ne-
akreditovani“ doktori nauka – profesori univerzite-
ta (nešto poput „divlje gradnje – nemate dozvolu, 
a gradite“). Još je čudnije kako je to moguće kada 
smo visokoobrazovani sistem harmonizovali sa 
zahtevima Bolonjske deklaracije. Imamo Komisiju 
za akreditaciju i proveru kvaliteta, NSVO i KONUS, 
a u praksi funkcionišu dva visokoobrazovna sistema 
– akreditovani - neakreditovani.

Bez pretenzije da budem Justicija, boginja prav-
de, i presuđujem ko je u pravu, pozvaću se na no-
belovca M. Kucija koji kaže „oduvek sam verovao 
u to da ako autor treba da objašnjava svoju knjigu, 
onda mora da nešto nije u redu sa tom knjigom. 
Osim toga, zašto bi neki ljudi sedeli u luksuzu čita-
jući knjige dok drugi ne znaju da čitaju“ („Politika“, 
21. 10.2017.).

Dok nadležni ne usaglase stavove visoko obrazo-
vanje će i dalje biti trajno aktuelna tema koja traži 
odgovore na pitanja: Da li je visoko obrazovanje 
izgubilo vrednost i „kako je moguće da se gradi bez 
dozvole“ – hoće li se stati na kraj „divljoj gradnji“?

 *profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu 

Piše: Bojana Bogosav, novinarka*

Šesnaestogodišnja devojčica iz Aranđelovca krenula je prošle nedelje u školu. 
Očešljala se, obukla lepo, stavila knjige u ranac i pohitala ka školi. Za razliku od 
većine svojih vršnjaka ona nije razmišljala o ocenama, eventualnom kontrolnom 
zadatku, o tome da li će je simpatija pogledati, već o mnogo većim problemima – 
hoće li je neko udariti, baciti užinu, saplesti.

Nekoliko sati kasnije, na malom odmoru nju su brutalno pretukli „drugari iz 
odeljenja“. Dok se jedan deo njenih vršnjaka iživljavao nad njom udarajući joj 
šamare, čupajući je za kosu, drugi deo je sve to snimao. U pomoć joj niko nije pri-
skočio. Snimak brutalnog iživljavanja nad njom postavljeno je na internet, a ubrzo 
je čitava Srbija zanemela. Alarmirane su sve nadležne institucije, a deca koja su je 
tukla snosiće odgovornost za svoje postupke.

Nažalost, ovo je samo jedan od primera vršnjačkog nasilja. Deca već od nižih 
razreda napadaju svoje vršnjake, tuku se, prete, a oni povučeni u školi najčešće 
bivaju mete bahatih. Nastavnici za sve to znaju, roditelji isto, ali vrlo malo toga se 

preduzima. Od vređanja do batina koje mališani 
trpe prođe malo vremena, a kada se desi brutal-
no prebijanje, tek tada se svi dižu na noge. Tada 
porodice progovaraju, iznose detalje torture koje 
njihovi mezimci trpe. Pre toga, ćuti se i krije. Ne 
govori. Zbog čega?

Roditelji žrtava vršnjačkog nasilja često se 
bore sa vetrenjačama. U školama ne nailaze na 
razumevanje. Mame i tate savetuju svoju decu da 
izbegavaju nasilnike, što oni i pokušavaju. Me-
đutim, to nije dovoljno.

Zbog toga ne krijte nasilje. Ne trpite ga i ne ćutite jer dragi roditelji, nisu samo deca 
žrtve tog nasilja, već ste i vi. Ne dozvolite da vašem sinu, ćerki, neko uništava de-
tinjstvo. U tome bi treblao da pomognu škole koje će nasilnike sankcionisati tako da 
nikada više ne pomisle da uvrede svoje drugare, a kamoli dignu ruku na njih. U borbi 
protiv vršnjačkog nasilja trebalo bi da budu svi – direktori, ministarstvo, nastavnici, 
roditelji, mediji. Da zajedničkim snagama govore o tome i trude se da ga iskorene. Svi 
zajedno – protiv vršnjačkog nasilja.

 *Blic komentar

(RE)AKREDITACIJA „SPORNIH“ 
DOKTORSKIH DIPLOMA

RODITELJI, NE ĆUTITE!
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Статистика

Просечна нето плата у 
Србији исплаћена у новем-
бру 2017. године износила 

је 47.575 динара, што је номинално 
и реално повећање за 1,5 одсто у 
односу октобар, саопштио је Репу-
блички завод за статистику. Новем-
барска просечна бруто зарада износила је 65.609 динара, и номинално и 
реално је већа за 1,6 процената у односу на претходни месец.

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто и нето зара-
да номинално су веће за 4 посто, а реално су веће за 1,2 процента, наводи 
се у саопштењу.

Прерачунато и еврима, новембарска просечна нето плата је вреде-
ла 400 евра и у поређењу са октобром је порасла за 1,8 посто, док је на 
годишњем нивоу била већа за 7,7 процената. 

Републички завод за статистику подсећа да ће почев од 2018. године 
просечне зараде рачунати на основу података Пореске управе. 

Војвођанска просечна нето зарада за новембар била је за 1.374 динара 
мања од републичког просека и износила је 46.201 динар. Као и претход-
них месеци, више нето зараде од републичког просека бележе се само 
у две војвођанске области, и то Јужнобанатској и Јужнобачкој, док су 
преосталих пет испод просека за новембар. Највећи новембарски нето 
просек има Јужнобачка област – 50.868, следе Јужнобанатска – 48.145, 
Севернобачка – 43.040, Средњобанатска – 42.767, Сремска – 42.467, Се-
вернобанатска – 42.463 и Западнобачка – 39.257 динара.

Четири војвођанске општине бележе просечну нето зараду већу од 
50.000 динара. Највећи просек је у Новом Саду – 55.583, па у Панче-
ву – 52.566, Пећинцима – 52.180 и Вршцу – 52.009 динара. Све остале 
војвођанске општине имају просек испод 50.000 динара, а међу онима 

који су забележили више од 40.000 
динара месечно највећи новем-
барски нето просек забележен је у 
Бачкој Паланци – 46.214, Беочину 
– 45.388, Ади – 45.241, Зрењанину 
– 44.754, Сремској Митровици – 
44.557, Суботици – 44.264, Апатину 

– 43.600 динара.
Као и свих претходних месеци ове године, најнижа просечна плата и у 

новембру забележена је у Алибунару – 32.102 динара. Нешто већи просек 
има Бач – 33.958, затим Мали Иђош – 33.993, Бач – 34.096, Нови Бечеј – 
34.193, Бачки Петровац – 34.246 и Сечањ – 34.433 динара.

Када се пореди нето новембарска плата у односу на месец раније, 
највећи минус бележи Кула – чак 11,1 одсто, затим Бачка Паланка – 5,8, 
Бечеј – 2,2 и Сечањ 2,1 одсто. У исто време, новембарска нето плата већа 
је од октобарске у Иригу чак 21 одсто, затим у Панчеву – 12, Србобрану 
– 7,2, Апатину – 6,1 и Бачком Петровцу – 7,2 одсто.

Уколико би се поредила новембарска просечна плата у Војводини с 
истим месецом прошле године, коверти радника били су тањи у општини 
Апатин – 6,3 одсто, затим Беочину – 6,2 и Оџацима – 1,3 одсто. Међутим, 
у неколико војвођански општина новембарска просечна плата ове године 
у односу на новембар прошле је већа, и то у Ади 10,1 одсто, Темерину 
десет, Житишту 9,4, Ковачици девет и Алибунару 8,9 одсто.

У свих седам војвођанских области просечна нето плата новембара 
ове године већа је у односу на исти лањски месец у просеку 3,6 одсто. 
Највеће повећање нето плате бележи се у Средњобанатској области – 5,7 
одсто, затим Севернобанатској – 5,6, Севернобачој – 4,9, Сремској – 4,8, 
Јужобачкој – 2,8, Јужнобанатској – 2,5, а најмање повећање нето плата за 
годину дана забележила је Западнобачка област – 2,1 одсто.

НОВЕМБАРСКА ПЛАТА 400, ДЕЦЕМБАРСКА 456 € 
• Новембарска нето плата 47.575 динара у Србији, 46.201 у Војводини • У АПВ најдебља коверта у Новом 

Саду, а у Алибунару најтања • Највећи раст плата забележен у Средњебанатском округу

XI 2017 XI 2017 
X 2017

 XI 2017 
XI 2016 XII 2017 XII 2017 

XI 2017
XII 2017 
XII 2016

Бруто (RSD) 65.609 101,6 104,0 74.887 114,1 101,7
Нето (RSD) 47.575 101,5 104,4 54.344 114,2 101,7
Нето (EUR) 400 101,8 107,7 456 114,0 105,3

Просечна нето новембарска за-
рада запослених у Србији, по 
подацима Републичког завода 

за статистику, била је 47.575 динара, 
али је у осам делатности била изнад 
100.000 динара, односно и три пута 
више од републичког просека.

У односу на просечну плату у окто-
бру, када је било шест делатности које 
су исказале нето зараду већу од 100.000 
динара, прошлог месеца било их је 
осам, али је дошло и до промене на са-
мом врху по висини примања.

Наиме, прошлог месеца највећа 
примања – 170.965 динара – имали су 
запослени у ваздушном саобраћају, док 
су они у рачунарском програмирању 
и консултантским делатностима има-
ли 168.368 динара. Сада су на првом 
месту запослени у рачунарском 
програмирању и консултантским делат-
ностима са 168.748, а на другом су рад-
ници ваздушног саобраћаја са 162.913 
динара. То пак значи да су примања 
запослених у ваздушном саобраћају за 
месец смањена у просеку 8.042 динара, 
док су плате запослених у рачунарском 
програмирању и консултантским усуга-
ма за месец у просеку повећане свега 380 динара.

Осим те две делатности, у још шест прошлог месеца забележене су про-
сечне плате веће од 100.000 динара: у производњи кокса и деривата нафте 
– 127.914, управљачким делатностима и саветовању – 127.555, услуж-
ним делатностима у рударству – 124.928, рекламирању и истраживању 

тржишта – 113.013, експлоатацији си-
рове нафте и природног гаса – 105.902 
и производњи дуванских производа – 
105.167.

У исто време, по подацима РЗС-а, 
има чак десет делатности у којима је 
просечна новембарска плата била мања 
од 30.000 динара. Најнижа је забележе-
на у делатности путничке агенције, тур-
оператери и резервације – 21.682 дина-
ра. Она је чак 147.066 динара мања од 
највеће новембарске зараде у области 
рачунарског програмирања и консул-
тантских услуга, али и више него упола 
мања од републичког просека.

Плату мању од 30.000 динара про-
шлог месеца зарадили су запосле-
ни у кинематографији, телевизијској 
и музичкој продукцији – 23.193, 
изнајмљивању и лизингу – 24.774, по-
правци рачунара и предмета за личну 
употребу – 25.341, уклањању отпадних 
вода – 25.459, делатности припремања и 
послужења хране и пића – 26.166, пре-
ради дрвета – 27.470, остале личне ус-
лужне делатности – 28.472, производњи 
одевних предмета – 28.921 и производњи 
коже и предмета од коже – 29.809 динара.

Много је запослених у јавном сектору чија су просечна новембарска 
примања испод просечне републичке зараде. Тако је у образовању то 
било 42.480 динара, а у здравству и социјалној заштити 43.637. Чак и када 
би се поредила зарада само у здравственим делатностима – а она износи 
45.719 динара – ни то не достиже републички просек.

54Зараде у просвети и републички просек344

Период
Просечне зараде Про. зар. без пореза и 

доприноса
Укупно 

РС
Образо-

вање
Индекс 

(3:2)
Укупно 

РС
Образо-

вање
Индекс 

(6:5)
1 2 3 4 5 6 7

IX 2016 64.150 60.146 93.76 46.558 43.195 92.78
X 2016 62.414 56.474 90.48 45.281 40.609 89.68
XI 2016 63.061 56.215 89.14 45.767 40.438 88.36
XII 2016 73.641 59.029 80.16 53.456 42.400 79.32

I 2017 57.231 57.732 100,88 41.508 41.432 99.82
II 2017 64.847 58.703 90,53 46.990 42.146 89.69
III 2017 65.695 58.368 88,85  7.814 41.991 87,82
IV 2017 68.246 59.062 86,54 49.635 42.427 85,48
V 2017 64.860 57.873 89,23 47.136 41.641 88,34
VI 2017 67.857 59.745 88,05 49.238 42.938 87,21
VII 2017 66.251 59.737 90,17 48.101 42.909 89,91
VIII 2017 65.094 57.503 88,34 47.220 41.346 87,56
IX 2017 66.438 60.042 90,37 48.212 43.125 89,45
X 2017 64.602 59.007 91,34 46.879 42.395 90,43
XI 2017 65.609 59.137 90,14 47.575 42.480 89,29
XII 2017 74.887 61.554 82,20 54.344 44.241 81,41

ПРОГРАМЕРИ „ПРЕЛЕТЕЛИ“ ПИЛОТЕ
•168.748 динара највиша, 21.682 динара најнижа исплаћена зарада • Плате у просвети 42.480, а у 

здравству 45.719 динара

PLATE U DECEMBRU 54.344 DINARA
• Programeri zaradili pet prosečnih republičkih plata • Programerima prosečno po 267.526 dinara, 
turoperaterima samo 22.696 • U IT sektoru mesečna zarada viša od republičkog godišnjeg proseka

Prosečna neto zarada, bez poreza i doprinosa, isplaćena u decembru 2017. 
godine iznosila je 54.344 dinara i u odnosu na prethodni mesec bila je 
veća za 14,2 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Iako je evi-

dentan rast zarada isplaćenih u decembru u odnosu na mesec ranije, srpske „uz-

danice” za razvoj i izvoz – poljoprivreda i prehrambena industrija – nisu ni tog 
meseca uspele da zabeleže neto plate kao republički prosek. Tako je, opet po poda-
cima RSZ-a, prosečna neto zarada koju su zaposleni u poljoprivrednoj delatnosti 
ostvarili bila 49.150, a u prerađivačkoj industriji 53.688 dinara. Za razliku od njih, 
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Kao i prethodnih godina, prosečna neto decembarska plata u Srbiji znatno 
je veća od novembarske, pa tako sada iznosi 54.344 dinara, ili 456 evra.

To pak znači da je 7.041 dinara, ili 56 evra, veća od novembarske. Po 
podacima Republičkog zavoda za statistiku, decembarska neto zarada nominalno 
i realno je veća u odnosu na novembar 14,2 odsto.

Rast zarada isplaćenih u decembru u odnosu na novembar prošle godine, skreće 
pažnju RZS, rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, tradicionalno se krajem 
decembra, zbog novogodišnjih i božićnih praznika, isplaćuju zarade koje bi inače bile 
isplaćene početkom januara. Osim toga, krajem godine se isplaćuju i zaostale zarade, 
kao i godišnji i kvartalni bonusi, što takođe utiče na rast zarada isplaćenih u decembru.

Kao retko kad, prosečna decembarska neto plata u Vojvodini veća je od republič-
ke, i to 580 dinara, i iznosi 54.924 dinara. Od sedam oblasti u Vojvodini, prosečnu 
decembarsku neto zaradu veću od republičke imaju dve, a pet je ispod republičkog 
proseka. Veću prosečnu neto zaradu zabeležile su Južnobačka oblast – 62.010 di-
nara i Južnobanatska – 56.229. Manje od republičkog decembarskog neto proseka 
imaju Sremska oblast – 51.571 dinar, Severnobanatska – 
49.320, Severnobačka – 49.194, Srednjobanatska – 47.309 
i Zapadnobačka – 46.925.

Dok je novembarska neto plata u samo četiri vojvo-
đanske opštine bila veća od 50.000 dinara, decembarsku 
zaradu veću od tog iznosa beleži 14 lokalnih samouprava, 
među kojima su i četiri čiji je prosek veći i od 60.000 di-
nara. Takav prosek zabeležen je u Novom Sadu – 69.855 
dinara, Pančevu – 67.497, Pećincima – 61.870 i Odžaci-
ma – 61.699. Odžaci su, inače, opština koja beleži rekord 
u porastu decembarske neto plate jer je ona u odnosu na 
mesec ranije porasla čak 55,1 odsto. Naime, novembarska 
prosečna neto zarada u Odžacima bila je 39.781 dinar, a u 
decembru 61.699. Ista situacija bila je i lane, kada su u toj 
lokalnoj samoupravi objasnili da su krajem decembra ispla-
tili platu koja bi se inače isplaćivala u januaru, ali im je zato 
januarska prosečna plata bila upola manja od decembarske.

Neto decembarsku zaradu veću od 50.000 dinara zabe-
ležilo je deset vojvođanskih opština: Apatin – 56.268 di-
nara, Vršac – 55.919, Kovačica – 50.042, Kovin – 58.042, 
Beočin – 54.161, Kanjiža – 57.667, Senta – 50.743, Subo-
tica – 51.565, Sremska Mitrovica – 56.866 i Stara Pazo-
va – 51.365. Zanimljivo je da u decembru prošle godine 

nema opštine u Vojvodini čija je prosečna neto zarada bila ispod 30.000 dinara. 
Najmanja se i dalje beleži u Alibunaru – 32.595 dinara, Malom Iđošu – 34.768, 
Plandištu – 35.358, Bačkom Petrovcu – 35.560, Baču – 35.621. Te lokalne samou-
prave ne beleže znatnije povećanje decembarske plate u odnosu na novembarsku, 
čak je Plandište jedina vojvođanska lokalna samouprava u kojoj je decembarska 
prosečna plata 4,5 odsto manja od novembarske.

Za razliku od Plandišta, koje inače ima prosečne plate među najmanjima u Voj-
vodini i gde se i u decembru beleži pad od 4,5 odsto, u nekoliko vojvođanskih 
opština prosečna neto decembarska plata znatno je veća u odnosu na mesec ranije. 
Tako je, osim već navedenih Odžaka, decembarska neto zarada u Kovačici veća 
41,6 odsto nego u novembru, u Kovinu 35,7, Staroj Pazovi 31, Vršcu 29,8, Apatinu 
29,1, Sečnju 28,9, Beloj Crkvi 28,1, Kanjiži 27,1, Novom Sadu 26,1, Kuli 25,8, 
Sremskoj Mitrovici 25,2 odsto. U ostalim vojvođanskim opštinama decembarska 
neto zarada veća je između pet i 20 odsto u odnosu na novembarsku, s izuzetkom 
Plandišta, gde je 4,5 odsto manja.

neke delatnosti zabeležile su neto de-
cembarsku zaradu veću, duplo i više, od 
republičke. Tako najveću prosečnu neto 
zaradu beleže zaposleni u finansijskim 
delatnostima i delatnostima osiguranja 
– 131.422, dok su prosečne plate u in-
formisanju i komunikacijama u decem-
bru bile 117.167 dinara. Prosečna neto 
zarada zaposlenih u stručnim, naučnim, 
inovacionim i tehničkim delatnostima u 
decembru bila je 88.263 dinara, radnika u 
snabdevanju električnom energijom, ga-
som i parom 77.394, u rudarstvu 76.108, 
poslovanju nekretninama 59.678 i držav-
noj upravi 57.371. U ostalim delatnosti-
ma čija primanja obrađuje RSZ prosečna 
decembarska neto plata bila je manja od 
republičkog proseka, a najmanja je zabe-
ležena u ostalim uslužnim delatnostima – 
40.293 dinara.

Međutim, kada se u delatnostima 
koje obrađuje Republički zavod za sta-
tistiku posmatraju podaci o neto zara-
dama u određenim oblastima, odnosno 
zanimanjima, oni pokazuju da u njih 11 
plata prelazi 100.000 dinara mesečno. 
Rekorderi po visini decembarske neto 
plate su zaposleni u računskom pro-
gramiranju i konsultativnim delatnostima, gde je zabeležena plata od 267.526 
dinara, što je gotovo pet prosečnih republičkih zarada. Iza njih su finansijske 
usluge sa 165.740 dinara, zatim vazdušni saobraćaj sa 155.389, pa reklamira-
nje i istraživanje tržišta sa 143.595. Prosečna decembarska plata u uslužnim 
delatnostima u rudarstvu bila je 142.112 dinara, u eksploataciji sirove nafte 
140.395, upravljačkim delatnostima i savetovanju 132.979, proizvodnji du-
vanskih proizvoda 121.608, proizvodnji koksa i derivata nafte 109.464 i u na-
učnom istraživanju i razvoju 101.967.

Najmanja decembarska neto plata, upola manja od republičkog proseka, beleži 
se u delatnosti putničkih agencija, turoperatera i rezervacija – 22.696 dinara. Goto-
vo upola manje od republičkog proseka, zabeleženo je u delatnosti iznajmljivanja 
i lizinga – 23.759 dinara, kao i u uklanjanju otpadnih voda – svega 25.460. Koji 

dinar više dobili su zaposleni u popravci 
računara i predmeta za ličnu upotrebu – 
25.493, dok je prosek u pomoćnim delat-
nostima u finansijskim uslugama i osigu-
ranju 25.934 dinara. Odmah iza njih su 
ostale uslužne delatnosti s 28.586 dinara.

Prosečna zarada zaposlenih u račun-
skom programiranju i konsultantskim de-
latnostima u 2017. godini iznosi 179.822 
dinara, a radnika u vazdušnom saobra-
ćaju 163.106. Poslednjeg meseca prošle 
godine radnici u računskom programira-
nju dobili su 267.529 dinara, što je oko 
60.000 više od godišnjeg proseka, dok su 
zaposleni u vazdušnom saobraćaju u de-
cembru inkasirali manje od onoga što im 
se računa kao godišnji prosek. Naime, u 
decembru neto zarada bila im je 155.389 
dinara, što je 8.000 manje od godišnjeg 
proseka zarada u toj delatnosti.

Prosečna bruto zarada isplaćena u de-
cembru 2017. godine bila je 74.887 dina-
ra, i u odnosu na prethodni mesec, nomi-
nalno i realno je bila veća za 14,1 odsto. 

U odnosu na isti mesec prethodne 
godine, prosečne bruto i neto zarade no-
minalno su veće za 1,7 odsto, a realno su 
manje za 1,3 odsto. 

Rast zarada isplaćenih u decembru, u odnosu na novembar 2017. godine, rezul-
tat je, pre svega, dinamike isplata, navodi se u saopštenju i dodaje da se “tradicio-
nalno krajem decembra zbog novogodišnjih i božićnih praznika isplaćuju zarade 
koje bi inače bile isplaćene početkom januara”.

Pored toga, krajem godine se vrše i isplate zaostalih zarada, kao i godišnjih i 
kvartalnih bonusa, što je takođe uticalo na rast zarada isplaćenih u decembru 2017. 
godine, ističe se u saopštenju. Republički zavod za statistiku najavio je da će će 
počev od 2018. godine prosečne zarade računati na osnovu podataka iz evidencije 
Poreske uprave i da će se, zbog prelaska na novi izvor podataka i novu metodo-
logiju, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama ubuduće objavljivati 55 dana 
po isteku meseca na koji se zarade odnose. Tako će prosečne zarade za januar biti 
objavljene 26. marta 2018.

Statistika

Zarade Neto zarade
XII 
2017

I-XII 
2017

XII 2017
XI 2017

I-XII 2017
I-XII 2016

XII 
2017

I-XII 
2017

XII 2017
XI 2017

I-XII 2017
I-XII 2016

Republika Srbija 74887 65976 114,1 103,9 54344 47893 114,2 103,9
Srbija - Sever 84919 73322 117,0 103,8 61725 53312 117,1 103,8
Beogradski region 93567 82557 115,4 104,2 68207 60142 115,8 104,2
Region Vojvodine 75848 63726 119,0 103,6 54926 46215 118,9 103,5
Zapadnobački okrug 64903 54644 119,5 102,3 46925 39562 119,5 102,2
Južnobanatski okrug 78034 65919 117,1 102,6 56229 47708 116,8 102,6
Južnobački okrug 85389 69871 122,1 103,0 62010 50810 121,9 102,9
Severnobanatski okrug 68244 57725 116,2 105,3 49320 41767 116,1 105,1
Severnobački okrug 68092 60285 114,3 104,3 49194 43606 114,3 104,2
Srednjobanatski okrug 65622 59732 110,6 106,1 47309 43099 110,6 105,5
Sremski okrug 71088 58732 121,4 104,3 51571 42619 121,4 104,2
Srbija – Jug 61370 56154 109,1 104,1 44399 40649 109,1 104,1
Reg. Šumadije i Zap. Srbije 61319 55173 111,2 104,6 44444 40024 111,1 104,5
Reg. Južne i Istočne Srbije 61432 57338 106,8 103,6 44344 41402 106,7 103,6
Reg. Kosovo i Metohija - - - - - - - -

Prosečne zarade po zaposlenom u 
Republici Srbiji, po delatnostima

Zarade Neto zarade
XII 2017 I-XII 2017 XII 2017 I-XII 2017

Ukupno 74887 65976 54344 47893
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 68136 58310 49150 42078
Rudarstvo 106650 105104 76108 75078
Prerađivačka industrija 74024 63179 53688 45949
Snabdevanje el. ener., gasom i parom 108697 110206 77394 78423
Snabd. vodom i uprav. otpadnim vodama 64584 57918 46576 41787
Građevinarstvo 70314 59199 51445 43148
Trg. na vel. i malo i popr. mot. voz. 51468 51468 51468 51468
Saobraćaj i skladištenje 69199 67229 50433 49095
Usluge smeštaja i ishrane 45716 40080 33538 29507
Informisanje i komunikacije 156587 124180 117167 93512
Fin. delatnosti i delatnost osiguranja 179799 119679 131422 87009
Poslovanje nekretninama 82656 74389 59678 54101
Str., naučne, infor. i tehn. delat. 120389 99796 88263 73755
Admin. i pomoćne uslužne delat. 62096 54118 44850 39171
Drž. uprava i obavezno soc. osiguranje 79820 69376 57371 49789
Obrazovanje 61554 59039 44241 42423
Zdravstvena i socijalna zaštita 64514 59028 46565 42560
Umetnost; zabava i rekreacija 61553 54080 44909 39158
Ostale uslužne delatnosti 54810 47810 40293 35218

DECEMBARSKA ZARADA VEĆA ZA 56 €
• Odžačanima plata skočila čak 55,1 odsto • U Plandištu zabeležen pad od 4,5 odsto • Redak slučaj - neto plata u 

Srbiji 54.344, u Vojvodini 54.924 dinara • • •
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ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Питање: Који су разлози за престанак дужности директора основне 
школе?

Одговор: Престанак дужности директора основне школе и других 
установа за образовање регулисан је одредбама члана 128. Закона о 
основама система образовања и васпитање („Службени гласник РС“, 
број 88/17). Према тим одредбама, директору установе за образовање и 
васпитање престаје дужност:

1. истеком мандата;
2. на лични захтев;
3. навршавањем 65 година живота;
4. разрешењем.

Одлуку о престанку дужности директора доноси министар надлежан 
за послове образовање (у даљем тексту: министар).

Треба напоменути да одлуку о престанку дужности директора устано-
ве чије се седиште налази на територији Аутономне покрајине Војводине 
министар доноси тек пошто претходно прибави сагласност надлежног 
органа те покрајине, а уколико тај орган не достави сагласност у року од 
15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је сагласност дата.

Специфичност постоји и у поступку доношења одлуке о престанку 
дужности директора установе за образовање и васпитање у којој се об-
разовни-васпитни рад изводи и на језику националне мањине. У таквој 
установи, министар пре доношења одлуке о престанку дужности дирек-
тора прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне 
мањине, а ако савет не достави мишљење у року од 15 дана од пријема 
захтева, сматра се да је мишљење дато.

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ ПОВРЕДЕ  
РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Оправдан разлог за отказивање уговора о раду није свака повреда рад-
не дисциплине, већ само таква повреда радне дисциплине која је таквог 
карактера и интензитета да, према разумној процени, запослени не може 
да настави рад код послодавца.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је обављао посло-
ве возача код туженог послодавца. Тужени му је отказао уговор о раду 
због непоштовања радне дисциплине, односно због тога што је тужилац 
у просторијама кадровске службе исказао непоштовање према шефу 
одељења и помоћнику директора, вређајући их и наводећи да је помоћник 
директора уништио фирму, а шефа обезбеђења назвао је терминатором.

Саслушан је у својству парничне странке, тужилац је тврдио да је 
критичном приликом био видно изнервиран је је тражио од кадровске 
службе да му одобри коришћење слободног дана због смртног случаја у 
породици, да су његове речи верно пренете, али је тужени требало да има 
у виду да код њега није постојала намера повреде достојанства личности 
непосредних руководилаца, да је био изнервиран одбијањем свог захтева 
и умором од ноћног рада и да је у полемици с присутнима изнео лично 
мишљење о њиховом пословању, при чему није имао намеру да било кога 
увреди.

По оцени овог суда, на тако утврђено чињенично стање правилно је 
примењено материјално право кад је усвојен тужбени захтев и решење о 
отказу поништено.

Наиме, повреда радне дисциплине треба да буде таквог карактера и 
интензитета да, према разумној процени, запослени не може да наста-
ви рад код послодавца. У овом случају је правилно становиште ниже-
степених судова да је тужилац изрекао превасходно вредносн суд и да 
није имао намеру омаловажавања и повреде достојанства непосредних 
руководилаца; да је то учинио у околностима када није усвојен његов 
предлог за добијање слободног дана због смртног случаја у породици, 
исцрпљености на послу због непрекидног рада у турнусима у трајању 
од три дана, и да због свега тога код њега није постојала намера вређања 
нити нарушавања угледа, части и достојанства претпостављених. (Пре-
суда Врховног касационог суда, Рев2. 1969/15 од 24. марта 2016)

ЗАКОНИТОСТ ПРОЦЕДУРЕ ДАВАЊА ОТКАЗА

Не постоји пропуст у процедури давања отказа ако је овлашћено лице 
код послодавца запосленом отказало уговор о раду иако његови непо-
средни руководиоци нису предложили да се понашање запосленог санк-
ционише на овакав начин.

Из образложења:

Нижестепеним пресудама одбијен је ако неоснован тужбени захтев 
за поништај решења којим је тужиоцу отказан уговор о раду, а против 
правоснажне пресуде тужилац је изјавио ревизију.

По оцени Врховног касационог суда, ревизија је неоснована.
Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је био у радном одно-

су код туженог на пословима возача трамваја, а оспореним решењем 
му је отказан уговор о раду јер је, обављајући ове послове, скривио 
саобраћајну незгоду, у којој је дошло до повређивања једног путника, са-
мог тужиоца и настанка материјалне штете, што све представља повреду 
радне обавезе предвиђене уговором о раду. Утврђено је да је тужилац на-
веденом приликом поступао супротно члану 94. Правилника о обавезама 
саобраћајног особља јер се критичном приликом кретао недозвољеном 
брзином од 40 km/h, због чега је дошло до саобраћајне незгоде. Тужилац 
је имао распоред рада према плану и програму, није имао прековремених 
сати, имао је законом предвиђен дневни одмор и паузу између две смене, 
а није обавестио непосредног руководиоца у смислу Закона о безбедно-
сти саобраћаја да је преморен због дуготрајне вожње, исцрпљености или 
велике врућине, пре него што је отпочео са управљањем трамваја или у 
току саме вожње.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, судови су правил-
ном применом материјалног права одбили тужбени захтев тужиоца за 
поништај решења о отказу уговора о раду, дајући за такву одлуку разлоге 
које прихвата и овај суд.

Наиме, послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то 
постоји оправдан разлог који се односи на радну способност запосленог, 
његово понашање и потребе послодавца, између осталог и ако запослени 
својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом 
или уговором о раду.

Одредбом члана 94. Правилника о обавезама саобраћајног особља у 
Градском саобраћајном предузећу прописано је да је возач трамваја оба-
везан да непосредно пре наиласка на скретницу визуелно уочи правил-
ност положаја скретнице у односу на жељени правац кретања, те да је 
при преласку преко скретнице и укрштања максимална дозвољена брзи-
на 10 km/h.

У вези са наводима ревизије којима се указује на пропусте у процедури 
давања отказа у погледу недостатка предлога непосредних руководилаца 
тужиоца да се понашање тужиоца санкционише на овај начин, правилан 
је закључак , односно став судова да овлашћено лице које код послодав-
ца одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, при-
ликом одлучивања није везано предлогом подносиоца пријаве у погледу 
доношења мера због повреде радне обавезе, као што се ни суд не може 
бавити целисходношћу изречене мере, јер је то у искључивој надлежно-
сти послодавца. (Пресуда Врховног касационог суда, Рев2 982/2017 од 7. 
септембра 2017)

ПРЕМЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ БЕЗ ПОНУДЕ  
АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ

Питање: У којим случајевима је могуће запосленог преместити на 
друге послове без понуде анекса уговора о раду?

Одговор: Одговор на ово питање налази се у члану 172а Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС и 113/17). Овим чланом, тачније одредбама његова прва три 
става, омогућава се послодавцу већа флексибилност код распоређивања 
запослених према потреба организовања процеса рада. Наиме, на основу 
овог члана запослени може, решењем послодавца, без анекса уговора о 
раду бити привремено премештен на друге одговарајуће послове када је 
неопходно да се одређени посао код послодавца изврши без одлагања. 
Такав премештај може да траје најдуже 45 радних дана у периоду од 
12 календарских месеци. У случају оваквог распоређивања запослени 
остварује право на зараду која је за њега повољнија.

Правници одговарају



BIBLIOTEKARKA IZ ITALIJE 
DOBILA BOLOVANJE ZA 

NEGOVANJE PSA
Jedna bibliotekarka u Italiji, koja je rekla da joj je njen obo-

leli pas, engleski seter, “kao član porodice”, dobila je od svog 
poslodavca pravo da koristi bolovanje upravo za negu člano-
va uže porodice da bi se brinula o njemu, a ne da za to iskoristi 
deo godišnjeg odmora. Udruženje za zaštitu životinja LAV je 
saopštilo da je bibliotekarka Univerziteta La Sapienca u Rimu 
dobila dvodnevno bolovanje da se brine o 12-godišnjem psu, 
“Kučoli”. Predsednik tog udruženja Đanluka Feličeti je rekao 
da je slučaj bibliotekarke presedan, ali da smatra da bi takvo 
bolovanje trebalo da dobije svako ko donese uverenje veteri-
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SELFI IMA NEGATIVNE 
POSLEDICE?

Fenomen fotografisanja autoportreta ili sebe sa drugim oso-
bama, popularno nazvano selfi, već duže vreme potresa čitav 
svet. Istraživali smo šta naši sugrađani žele da postignu ova-
kvim fotografijama, i da li ovaj senzacija može imati negativne 
posledice. Definicija reči selfi svima je poznata. Iako je korišćena 
i ranije, svoju ekspanziju doživela je 2013. godine, kada ju je 
Oksfordski rečnik proglasio za reč godine. Preterana upotreba 
telefona kao virtuelnog ogledala, vodi u jedan novi oblik narciz-
ma, smatraju stručnjaci. Sugrađani sa kojima smo razgovarali 
saglasni su sa tom činjenicom, ali ne priznaju da preteruju u 
tome. U potrebi ljudi da sami sebe fotografišu nema ničeg lošeg 
ili patološkog, jer koliko god da smo samouvereni neophodna 
nam je spoljašnja validacija, koja se ranije tražila uglavnom od 
bliskih ljudi, smatra sociolog Aleksandar Tomašević. 

“Problem nastaje upravo kada se izbriše ta granica između 
nama bliskih ljudi kojima želimo da kažemo nešto o sebi i pot-
punih stranaca, kada dođe do neke vrste kvantifikacije, preko 
lajkova i nama kvazi podrške od potpunih stranaca”, smatra To-
mašević. Iako je selfi postao 
posebno popularan pojavom 
društvenih mreža, prva selfi 
fotografija nastala je davne 
1839. godine, a napravio je 
jedan od pionira fotografije 
Robert Kornelijus. Danas se 
ta fotografija čuva u Kongre-
snoj biblioteci u Vašingtonu.

ĐACI U KOLU ZA BIVŠEG UČITELJA
Celo selo okupilo se u utorak 16. јanuara na koncertu u Vrbaškoj u znak za-

hvalnosti učitelju Bogdanu Đurđeviću (84), koji je izveo četrdeset generacija 
učenika iz ovog potkozarskog kraja. Omiljeni učo, penzionisan pre 22 godine, 
nakon poslednjih ocena koje je zaključio i četrdesete generacije ispraćene uz 
setu, nastavio je da živi u Vrbaškoj, među svojim bivšim učenicima i ostalim 
meštanima. Za sve njih Bogdan je, kažu bivši njegovi učenici Mile Petrović, 
Danijela Rauš i Veljo Pavić, autoritet čija reč se sluša i uvažava. „Lekcije koje 
smo naučili od našeg učitelja su dragocene, vredne i primenjive u svakom vre-
menu. One su đačke, školske i životne. Naš učitelj Bogdan je po svemu primer 
istinskog prosvetara, koji je generacijama svojih đaka u svest ugradio trajne 
društvene i moralne vrednosti“, ispričao nam je Mile Petrović.

Nekoliko stotina folkloraša, pevača, glumaca i recitatora smenjivalo se na 
novogodišnjem koncertu sredinom ja-
nuara u Vrbaškoj koje je iz prvog reda, 
uzbuđeno i sa vidnim emocijama pra-
tio učitelj Bogdan. „Odlučili smo da 
našem učitelju koji je celi radni vek 
proveo u našem selu, zahvalimo na 
poseban način, kako najbolje znamo 
i umemo. Organizovali smo koncert 
za učitelja zajedno sa prijateljima, 
mladim glumcima iz Kozarske Dubi-
ce i članovima KUD „Sveti Sava“ iz 
banjalučkog naselja Lauš“ podseća 
Miroslav Lajić, koreograf „Mirkovog 
kola”. Ovo kulturno-umetničko druš-
tvo je program u čast svome učitelju 
organizovalo zajedno sa Mesnom za-
jednicom i Osnovnom školom „Mla-
den Stojanović“ iz Vrbaške.

NOBELOVA NAGRADA NEĆE 
BITI FINANSIRANA NOVCEM OD 

NUKLEARNOG ORUŽJA
Nobelove nagrade neće biti finansirane iz investicija u proizvodnju atomskog 

oružja, saopštio je Nobelov institut posle neprijatnog otkrića o tome. Nobelovu 
fondaciju koja upravlja zaostavštinom švedskog industrijalca Alfreda Nobela 
(1833-1896), nevladina organizacija 
Budućnost u našim rukama (Future in 
our hands) optužila je da je ulagala i 
u kapital firmi za proizvodnju nukle-
arnog oružja. To znači da bi deo od 
devet miliona kruna (925.000 evra) 
koje svaki dobitnik Nobelove nagrade 
dobije moglo da potiče od prihoda iz 
tih spornih investicija. 

Na pitanje agencije Frans pres, 
direktor Nobelovog instituta Ulav 
Njulstad rekao je da je manje od je-
dan odsto aktive Nobelove fondacije 
indirektno plasirano u grupe koje do-
prinose proizvodnji atomskog oružja. 
On je rekao da se Fondacija obaveza-
la da u skladu sa novim etičkim propisima, usvojenim u martu, u roku od 12 
meseci povuče investicije iz tih grupa. Ove godine Nobelova nagrada za mir 
je dodeljena Međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja (ICAN). 

SVE SMO SVE GLUPLJI!
Ljudi su sve manje inteligentni, a razlog su poboljšani uslovi života 

savremenih generacija, koji usporavaju reakcije, smanjuju sposobnost razliko-
vanja boja i pamćenja brojeva, pa spuštaju stepen genijalnosti, tvrdi antropolog 
Edvard Daton. „Sve ove promene konstatujemo tokom poslednjih stotinak go-
dina. Tako da naše generacije postaju sve manje pametne i manje intelektualno 
razvijene, a sve to je posledica genetike“, ističe Daton, koji predaje antropolo-
giju na univerzitetu u finskom gradu Oulu. 

Prema mišljenju Datona, intelekt se „80 odsto nasleđuje“. U praksi je rani-
je postojala moćna prirodna selekcija u korist pametnijih. Takvi predstavnici 
čovečanstva obično su bili imućniji, a time i u poziciji da se razmnožavaju i 
podižu više potomstva. Do vremena industrijske revolucije, u svakoj gene-
raciji je do 50 odsto imućnijeg stanovništva uspevalo da podigne 40 odsto 
potomstva, imajući u vidu da je smrtnost dece bila znatno veća nego danas. 
U 19. veku, nivo intelekta postao je 
viši, što je dovelo do važnih otkrića. 
„Došlo je do industrijske revolucije“, 
navodi Daton i ukazuje na značaj po-
jave vakcine, koja je smanjila ranu 
smrtnost. Istovremeno, u siromašnim 
porodicama počelo je da opstaje sve 
više dece, a imućnije, koje su bile 
obično bolje obrazovane - imale su 
manje prinova. 

Na ovaj trend je, osim kontracep-
cije, uticala i činjenica da su se žene 
iz imućnijih porodica školovale i po-
činjale da rade, čime su imale manje 
prilike da isključivo budu kod kuće 
i podižu brojnu porodicu. Datonova 
teorija, koja se mnogima u naučnom 
svetu ne sviđa, ali smatraju da ima osnove, ipak je izbačena iz konačne verzije 
filma „Art kanala“, koji kao glavni razlog pada opšte inteligencije navodi he-
mijska jedinjenja koja još u majčinoj utrobi negativno deluju na razvoj mozga 
deteta. Inicijalno je film trebalo da bude posvećen problemu genetskog aspekta 
ovog fenomena. Međutim, na kraju, taj deo uopšte nije bio obrađen. „Bilo je 
onih koji su govorili – „Da, odlično, objavite ovaj naučni rad“. Dok bi neki 
drugi recenzent rekao da to nikako ne bi trebalo objavljivati. Izgleda da se 
javnost plaši mojih zaključaka“, kaže Daton.

nara o bolesti ljubimca. Bibliotekarka koja ne želi da joj se objavi 
ime, rekla je da se pas oporavlja od operacije tumora i problema 
s grlom. Ona je živela sama dok nije našla psa napuštenog u jed-
nom parku u Rimu i zavolela ga.


