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ОБРАЗОВАЊЕ - КЉУЧ ЗА УСПЕХ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Овогодишња
Глобална
недеља
акције за образовање (GAWЕ) одржава се од 22. и 28. априла. Посвећена
је одговорности за реализовање четвртог развојног циља (SDG4). Агенда
за одрживи развој из 2015. године је
амбициозна и универзална агенда за
уклањање сиромаштва кроз одрживи
развој до 2030. године. Када је усвојила
нову агенду у септембру те године,
међународна заједница је препознала
да је образовање кључно за успех свих
17 развојних циљева. За постизање
Циља 4. неопходно је остварити десет
(под)циљева Циља. То је и Оквир за
деловање „Образовања 2030“, који је
усвојен у новембру 2015. године и који
даје смернице владама и партнерима о
томе како да обавезе претворе у акцију
и резултат. Елем, циљ кампање није
само уписати децу у школу, већ и да им
се обезбеди одговарајући ниво знања и
вештина, довољно стручних наставника, опремљене и свима доступне школске установе, као и да се елиминишу
диспаритети у исходима образовања.
У 2014-ој години 2 од 3 деце широм света, годину млађе од званичног узраста за основну школу било је
обухваћено предшколским или основним образовањем. У најсиромашнијим
земљама тај обухват је био само 4 од 10 деце. Упркос значајно
повећаном проценту уписа у основну школу у периоду између 2000.
и 2014. године, 9 одсто деце узраста за основну школу у свету било
је ван школе те 2014. године. Нешто већи напредак је остварен до
2008. године.
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Анкете спроведене у периоду од 2007.
до 2015. године у одабраним земљама
показују да су деца и адолесценти из
најбогатијих домаћинстава постигли
за 20 одсто већу способност читања од
оних из најсиромашнијих, а деца у урбаним срединама постизала су већи нижи
знања у односу на сеоску децу.
Подаци за 2011. годину указују на
то да је само једна четвртина школа у
подсахарској Африци имала електричну енергију, мање од половине имало је приступ питкој води, а само 69
процената је имало тоалете (многим
недостају одвојени санитарни чворови
за девојчице и дечаке).
Наш синдикат је и ове године подржао ову Акцију, а између осталог
расписао је и традиционалне конкурсе за најбољи писани и ликовни рад
ученика основних и средњих школа
из АП Војводине на тему овогодишње
недеље акције. Радове можете слати на
Секретаријат НСПРВ, 25 000 Сомбор,
Трг Св. Тројства 1/16 до 19. маја.
Имамо само 12 година да постигнемо
SDG4! Придружи се!


(Више на стр. 3–7)

ПРОМЕЊЕН ОБРАЧУН ПРОСЕЧНИХ
ПЛАТА
Републички завод за статистику почев од 2018. године просечне
зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе.
Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна
саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе.
Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2018. године износила је 66.084 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса
(нето) износила 47.819 динара.
Просечна нето зарада за фебруар 2018. године износила је 404
евра, док је за фебруар 2017. износила 364 евра.

(Више на стр. 9 и 10)

Iz istorije obrazovanja

„ISTORIJAT VISOKOG OBRAZOVANJA
U VOJVODINI“
Svetski uzlet na somborskim i novosadskim temeljimaodolevali islamizaciji

„Akademska zajednica, koja
brine o nauci, ovaj put zavirila
je u prošlost, u svoje korene, u
kojima su sveštena lica, lekari
i drugi znameniti ljudi prevođenjem i pisanjem uzletali
ispred svog vremena i tako
pripremali temelje na kojima
danas gradimo svoje mesto
među najboljima u svetu”, rekao je pokrajinski sekretar za
visoko obrazovanje i naučno
istraživačku delatnost profesor dr Zoran Milošević
na Okruglom stolu „Istorijat visokog obrazovanja
na prostoru Vojvodine“, održanom u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. “Sekretarijat je tu da ta
stremljenja da budemo dostojni istorije podrži, jer
poštujemo taj dugi pređeni put”.
Po rečima rektora UNS-a prof. dr Dušana Nikolića današnji vrhunski rezultati ove institucije i na
nacionalnom i na globalnom nivou, rezultat su viševekovnog pregnuća pojedinaca i žive aktivnosti
institucija i ovaj okrugli sto prilika je da se podseti
na taj put i kontinuitet između UNS-a i onog što je
na ovim prostorima građeno vekovima.
Uvodna izlaganja na okruglom stolu održali su:
dr Željko Vučković, redovni profesor i dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru, na temu „Dva razvojna
pravca visokog obrazovanja na prostoru Vojvodine
u XVIII i XIX veku“, dr Radivoj Stojković, direktor
gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu,
na temu „Školstvo u Novom Sadu u drugoj polovini
XVIII veka“, dr Bogoljub Šijaković, redovni profesor
Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, na temu „Srpska teologija i slobodne nauke

u XVIII veku“, dr Branko Bešlin, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
i potpredsednik Matice srpske,
na temu „Doprinos Matice srpske razvoju nauke i visokog
obrazovanja“, dr Đorđe Đurić,
vanredni profesor Filozofskog
fakulteta u Novom Sadu i generalni sekretar Matice srpske,
na temu „Uticaj Srba iz Južne

Ugarske na razvoj visokog obrazovanja u Srbiji u
XVIII i XIX veku“, dr Biljana
Šimunović Bešlin, vanredni
profesor i prodekan Filozofskog
fakulteta u Novom Sadu, na
temu „Razvoj visokog obrazovanja na prostoru Vojvodine u
XX veku“, kao i dr Dušan Nikolić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, na temu
„Razvoj pravne misli i pravnog
obrazovanja (od Tekelije do
Pravnog fakulteta u Subotici)“.

Dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru prof. dr
Željko Vučković, podsetio je na to da je obrazovanje
Srba u Habsburškoj monarhiji, posle reformi Marije
Terezije, krenulo u dva toka. “Onaj sekularni počinje
1778. osnivanjem Norme u Somboru, koja je prerasla u Preparandiju i školovala učitelje, što i danas kao
Pedagoški fakultet u sastavu UNS-a čini. Drugi tok
svoj začetak ima u 1731, kada je u Petrovaradinskom
šancu, današnjem Novom Sadu, po uzoru na ruske,
osnovan Duhovni kolegijum, u kojem su se školovali
sveštenici, a bez kog, po rečima Dositeja Obradovića,
ne bi bilo ni Visoke škole u Beogradu” rekao je dekan
Vučković.
I direktor Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u
Novom Sadu, koja je naslednik ovog kolegijuma, govoreći o školstvu u Novom Sadu u drugoj polovini
XVIII veka, podsetio je da je ta latinsko slovenska
škola vladike Visariona bila prekretnica u obrazovanju prečanskih Srba jer im je otvarala vrata evropskih
univerziteta. “Za razliku od latinskih gimnazija, koje
su se u to vreme otvarale po Evropi, ova novosadska
i karlovačka osnovane su po uzoru na Kijevsku duhovnu akademiju, to jest prošle su kroz ruske filtere”,
rekao je dr Stojković. “Latinski
jezik Srbi su prihvatili jer je u to
vreme to bio jedinstveni jezik
elite i nije bilo straha od odnarođivanja, kao kod upotrebe mađarskog i nemačkog. Ove škole
Srbima su omogućile da sačuvaju najvažnije iz svoje tradicije,
a istovremeno se pripreme za
revolucionarne godine koje su
čekale čitavu Evropu”, rekao je
Stojković.

IVANA ĐAJA: OD SORBONE DO BEOGRADA

U

Potomak slavne dubrovačke porodice

okviru obeležavanja 60. godišnjice smrti akademika
Ivana Đaje (1884-1957) sredinom aprila u Galeriji
nauke i tehnike priređena je izložba “Beogradska
škola fiziologije - od Sorbone do Beograda“, a u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je istoimeni naučni skup.
Manifestaciju održanu u Svečanoj sali otvorio je akademik
Vladimir S. Kostić, predsednik SANU, a o životu i radu Ivana
Đaje govorili su Negoslav Đaja, profesor Pavle Anđus, profesor Bato Korać i akademik Dejan Popović. Izložba posvećena
utemeljivaču naučne fiziologije u Srbiji, kao i Beogradske fiziološke škole poznate po geslu “nijedan dan bez ogleda“ (“Nulla dies sine edžperimentum“), imala je za cilj da široj javnosti
predstavi Đajin doprinos i zasluge na unapređenju istraživačke
metodologije, kao i sveobuhvatnu primenu njegove akademske zaostavštine. Pored uvida u profesionalnu biografiju, postavka je nastojala da, osvrtom na detalje iz Đajinog privatnog
života, ukaže na preplitanje jedne lične istorije i istorije nastanka naše škole fiziologije.
Ivan Đaja je rođen u Avru u Francuskoj od oca Božidara, Srbina iz Dubrovnika i pomorskog kapetana, i majke Francuskinje Delfine Depoa. Nakon završene
osnovne i srednje škole u Srbiji, Ivan se vraća u Francusku gde 1903. upisuje studije na Sorboni. Prvi naučni rad objavljuje već sa 22 godine, a 1909. brani doktorsku
tezu na ovom elitnom pariskom fakultetu. Iako Francuz po majci i doktor Sorbone,
vođen iskrenim patriotizmom Ivan Đaja se vraća u Beograd gde 1910. osniva Institut za fiziologiju (Fiziološki zavod), prvi te vrste u jugoistočnoj Evropi.
Od 1919. godine kao vanredni profesor, predaje fiziologiju i fiziološku hemiju (današnja biohemija) na Beogradskom univerzitetu, a redovni profesor postaje
1921. Godinu kasnije postaje dopisni član Srpske kraljevske akademije (SKA, preteča SANU), da bi deceniju kasnije bio izabran za redovnog člana. Prvih godina
četvrte decenije, bio je izabran i za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti u Zagrebu, kada inicira osnivanje Oceanografskog instituta u Splitu, naučne
ustanove za proučavanje biologije mora koja i danas uspešno radi.
Osim toga što je bio jedan od najvećih srpskih naučnika - fiziolog i biolog,
osnivač naučne fiziologije zasnovane na eksperimentalnim osnovama i dobitnik
prestižnih međunarodnih naučnih priznanja, Ivan Đaja je ostao upamćen i kao filozof, književnik, rektor Beogradskog univerziteta, prvi dopisnik “Politike“ iz ino-
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stranstva, umešni flautista, ali i čovek slobodnog duha koji je
nesputano izražavao svoje stavove i bio spreman da za to plati
punu cenu u zemlji “u kojoj nije morao da živi i koja prečesto
nije shvatala značaj svojih velikana“.
Koliko su Đajini naučni radovi bili značajni, najbolje
svedoči njegov prijem u Odeljenje za medicinu i hirurgiju u
Francuskoj akademiji nauka (1955), i to na upražnjeno mesto ser Aleksandra Fleminga, slavnog pronalazača penicilina.
Godinu dana ranije, rektor Sorbone uručiće mu i titulu počasnog doktora nauka Pariskog univerziteta. Napomenimo da će
Đajin prijem u Francusku akademiju biti povod za jedan mali
diplomatski skandal. Naime, na svečanosti upriličenoj povodom Đajinog prijema za dopisnog člana, nije bio prisutan jugoslovenski ambasador.
Sposoban za finu ironiju i pobornik bratstva među ljudima,
bio je oduvek trn u oku domaćim vlastima. Školske 1934-35.
je kao rektor Beogradskog univerziteta zajedno sa pobunjenim studentima protestovao protiv upada policije u prostorije
fakulteta, braneći autonomiju ove institucije i njene studente. Kada su ga 1945.
predstavili Josipu Brozu “kao studentsku majku i crvenog rektora“, s obzirom da
je štitio prosocijalističku predratnu omladinu, odgovorio je - “ja sam ih samo štitio
da mogu da uče, a njihove potičke zanose sam smatrao mladalačkim neozbiljnostima“.
Bio je pravdoljubiv i principijelan u svojim stavovima kada su u pitanju nauka,
ali pre svega stručnost. Njegova sloboda izražavanja imala je svoju cenu, imajući
u vidu da posle Drugog svetskog rata pa do kraja života više ništa nije mogao da
objavi u svojoj zemlji. Često je smatran buntovnikom, i bio pogrešno i zlonamerno
tumačen. Tako je shvaćena i njegova zdravica koju je održao na banketu u vezi sa
novom ministarkom prosvete Mitrom Mitrović (supruga Milovana Đilasa) - “pozdravljam Vas kao osobu koja je došla na mesto koje su u ovoj zemlji zauzimali
Sveti Sava i Dositej Obradović“, ili kada se suprotstavio predlogu da Josip Broz
postane akademik.
Bio je zapamćen kao veliki gospodin, ljubazan i kulturan u ophođenju s okruženjem, ali je znao i da se našali na svoj račun. Govorilo se da je prijateljima imao
običaj da kaže “Dođite, svratite, da mi vidite ćerku, to je najbolje iz fiziologije što
sam uradio“.
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Глобална недеља акције за образовање
GLOBAL ACTION WEEK FOR EDUCATION 22-28 APRIL 2018.
ACCOUNTABILITY FOR SDG4 THROUGH CITIZEN PARTICIPATION:
KEEP YOUR PROMISES

ОДГОВОРНОСТ ЗА ЦИЉ 4. ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА: ОДРЖИТЕ
ОБЕЋАЊА!
(Наставак са стр. 1)

С

ваке године у GАW (Глобалној недељи
акције) за образовање учествују бројне
земље широм света, које окупљају
ученике, наставнике, родитеље, доносиоце
одлука и активисте како би реализовали конкретне акције за квалитетно Образовање за
све. У 2018. години, национални, регионални и међународни организатори образовања
већ су планирали велики број разноврсних и
узбудљивих активности. GCЕ ће ажурирати
листу земаља које ће учествовати током априла, а и они који досада нису узели учешће у
Кампањи такође могу регистровати своје активности којима промовишу заједничке вредности.
Глобална недеља акције, Глобалне кампање
за образовање, ове године се одвија од 22. до 28.
априла пратећи тему одговорности за SDG4 уз
активно учешће грађана. Овогодишња акција,
названа „Одговорност за одрживост Развојног
циља број 4 кроз учешће грађана“, ће наставити да се фокусира на истрајности влада и
међународне заједнице да се у потпуности имплементиран пуни програм SDG4 – тако што ће
тражити од влада да „одрже обећања“.
Након одржане Светске конференције о
финансирању образовања на почетку 2018. године, владе земаља у развоју, земље донатори и
различити партнери обећали су да ће повећати
фондове за образовање, јер је време да се докаже настојање влада да раде на побољшању
финансирања јавног, равноправног, инклузивног и бесплатног образовања. Зато смо позвали владе да „одрже обећање“ – побољшања
која су учињена према финансирању развојних
циљева морају бити ефикасније примењена,
обезбеђујући да деца и одрасли у свету могу да
добију квалитетно јавно образовање.
Образовање подупире многе развојне циљеве
и основ је за реализацију других права. Владе
треба да обезбеде овај циљ, а грађани треба да
дају свој допринос тако што ће владе моћи да
рачунају на њих.
Због овога, учешће грађана и цивилног
друштва мора бити институционализовано у
процесу доношења одлука. Данас је још увек,
у превише држав, а глас народа загушен, у
многим областима у свету владе су предузеле
агресивне мере да смање обим деловања ци-
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вилног друштва, кроз смањивање фондова,
репресивну политичку активност и чак директно криминалишући активности цивилног
друштва.
Ове године, Глобална кампања за образовање
позива владе да:
yy развију
веродостојне
путоказе
за
испуњење SDG4, са јасним механизмима
за транспарентност, допуштајући активно
учешће цивилног друштва;
yy зауставе криминализовање и смањивање
простора деловања цивилног друштва, на
националном и међународном нивоу;
yy оснажују јавни систем и државне капа-

цитета да обезбеде бесплатно, квалитетно и равноправно образовање за све,
одбацујући предлог о ниским школаринама у приватним школама, као одговор на
образовну кризу.
Позивамо наставнике, студенте, учеснике
кампање и јавност да учествују у догађајима
широм света током Глобалне недеље акције од
22-28. априла.

и процес мониторинга.
yy осигурају да ови механизми транспарентости и одговорности имају за приоритет
укључивање жена, особа са инвалидидтетом и представнике маргионализованих
заједница.
yy пониште било које политике или законодавства која кажњавају активисте цивилног друштва и која смањују простор цивилног друштва.
yy „….обезбеђују спровођење 12–годишњег
бесплатног, јавног, равноправног основног

yy

yy

yy

О ГЛОБАЛНОЈ НЕДЕЉИ
АКЦИЈЕ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Глобална недеља акције за образовање је
једнo од главних упоришта за образовни покрет.
Створена и вођена од стране Глобалне кампање
за образовање, обезбеђује свакоме могућност
да учествује у Kампањи и да уложи напор да се
деси промена уз помоћ милиона чланова јавног
друштва широм света.

yy

и средњег образовања“ (Образовање 2030.
оквир за акцију)
обезбеде накнаде у основном и средњем
образовању и укидану подршку у било ком
облику такозваним приватним школама са
ниским трошковима.
ставе као приорите досад игнорисане
циљеве у образовању у раном детињству,
младима, одраслима и вишем школском/
техничком и стручном образовању и обуци.
уведу свеобухватне и дугорочне националне планове, како би се осигурало да се понуда квалификованих наставника значајно
повећава и да се осигура да су наставници
и васпитачи овлашћени, добро обучени,
добро плаћени, професионално квалификовани, мотивисани и општеподржани.
прегледају образовне планове, предлоге
буџета и трошкове за решавање образовних неједнакости, осигурати позитиван
утицај на девојчице и жене, особе са инвалидитетом, аутохтоне заједнице, избеглице

ЗАХТЕВИ КАМПАЊЕ
Владе би требало да:
yy развију веродостојне путоказе за испуње
ње SDG4,
yy успоставе јасне механизме за транспарентност, допуштајући активно учешће
цивилног друштва које ће обезбедити
Образовање 2030 и право на образовање
уопште. Ово захтева обезбеђивање формалног и структурног простора за смислено активно учешће цивилног друштва, укључујући синдикате и студентске
организације, као дела социјалног дијалога
кроз доношење политика, планова, буџета
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yy

yy

yy

yy

и расељена лица и друге угрожене групе,
кроз родне и инклузионе ревизије.
се супротставе снижавању нивоа квалитета
образовања за постизање уско дефинисаних
исхода учења мерених стандардизованим тестовима и осигурати да су наставни планови
и програми, уџбеници и системи оцењивања
у складу с постојећим разумевањем људских
права о циљевима образовања.
оснаже оквир управљања образовањем и
целокупним јавним образовним системом
додељивањем најмање 6% БДП-а и 20%
националних буџета на образовање, од
чега најмање 50% мора бити посвећено
основном образовању.
повећају средства која су доступна
за улагање у образовање и решавање
неједнакости, кроз изградњу проактивних и проширених домаћих система
опорезивања, прегледање пореских и ауторских уговора у сектору природних ресурса
и затварање рупа у закону које омогућавају
избегавање пореза и избегавање плаћања
пореза од стране приватног сектора.
укину повећање приватизације образовања
кроз повећање обима и квалитета јавних
набавки.

15-20% укупне ОDА за образовање, а
осим тога, најмање половина образовне
помоћи мора бити додељена основном
образовању;
yy доделе најмање 4% хуманитарне помоћи
образовању - прочитајте више о препоруци UNESCО-а.
yy доставе обећања усаглашена током
Конференције глобално партнерство за
образовање и направе обавезу према
„Образовање не може да чека“ и другим
образовним агенцијама, супротстављајући
се недавном смањењу трошкова помоћи за
образовање.
Приватни сектор би требало да:

Земље донатори би требало да:
yy одиграју своју улогу у обезбеђивању
имплементације програма SDG на националном нивоу, односно да изразе јасне
националне планове кроз обезбеђење 0,7%
БДП као Помоћ у иностранству за развој
(ОDА) до 2020. године и учини најмање

STAVOVI GLOBALNE KAMPANJE ZA
OBRAZOVANJE (GCE) U VEZI SA
FINANSIJSKOM KONFERENCIJOM
GLOBALNOG PARTNERSTVA U
OBRAZOVANJU (GPE) I RAZMIŠLJANJA
O BUDUĆNOSTI FINANSIRANJA
OBRAZOVANJA

yy транспарентно плаћа све порезе у свим
земљама у којима остварује добит и одбија
да прима пореске олакшице/подстицаје,
трансферне цене, агресивно избегавање
пореза и коришћење земаља пореског раја,
што може ускратити националне владе за
улагања у образовање.
yy настави да финансијски доприноси Глобалном партнерству за образовање.
Организације УН и међународна заједница би
требало да:
yy подрже инклузивно и правовремено
учешће цивилног друштва у потпуној
имплементацији SDG4 на националном,
регионалном и међународном нивоу,
yy подрже државе у горенаведеним циљевима
да испуне визију бесплатног, правичног,
инклузивног и квалитетног образовања,
yy обезбеде адекватно финансирање Глобалног партнерства за образовање (GPЕ)
како би подржало спровођење програма
Образовања 2030.
yy изграде инклузивнији систем хуманитарне
помоћи који препознаје потребу за одрживом активношћу за пружање образовања,
чак и у хитним окружењима,
yy позивају на повећање трошкова за
промовисање једнакости, инклузије и квалитетног образовања за ученике из маргинализованих група, као што су особе са
инвалидитетом, руралне или пастористичке заједнице и аутохтони народи.

jam Ujedinjenih Arapskih Emirata od 100 miliona dolara. Ukupno su donatori
za ovaj dopunski fond izdvojili 2,3 milijarde dolara.

Finansiranje se mora koristiti za one
kojima je najpotrebnije
Ovo je definitivno pobeda za globalnu obrazovnu zajednicu, a ova cifra je
iznad onoga što je obećano 2014. godine. Ipak, zamah mora biti visok, kako bi
GPE postigao svoj cilj finansiranja: 2 milijarde dolara godišnje do 2020. godine.

Piše: Kamila Kroso*
Organizacije civilnog društva (OCD) učinile su Dakar optimističnim za naredne tri godine. Nakon proširene kampanje angažovanja,
učenja i lobiranja za povećanje finansiranja
obrazovanja na svim kontinentima, pokret
Globalna kampanja za obrazovanje proslavlja
da su zemlje u razvoju i donatorske vlade podigle nivo saradnje tako što su se snažno zalagale za finansiranje obrazovanja.

Nove obaveze zemalja u razvoju
Videli smo da su najvažnije obaveze one iz zemalja u razvoju koje su iznosile oko 30 milijardi američkih dolara u novim finansijama. Mi pozdravljamo
odlučujuće vođstvo predsednika države Maki Sala, koji se obavezao da će povećati udeo izdataka za obrazovanje na 25%
svog nacionalnog budžeta. Senegal je najavio i doprinos od 2 miliona američkih dolara
za GPE, postajući prva afrička država koja
to čini. Oduševljeni smo što vidimo da Senegal postavlja tako hrabar primer, i pozivamo
druge zemlje u razvoju da povećaju udeo
budžeta za obrazovanje i jačaju solidarnost
za globalni pokret Obrazovanje za sve.
Zemlje donatori su takođe povećale izazov. Posebno ističem obećanja EU, UK,
kodomaćina Francuske, Kanade, Švedske,
Danske i Norveške za dopunski fond, koji su
zajedno obećale preko 1,6 milijardi dolara.
Takođe bi trebalo pohvaliti i debitantski za-
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- U 2016. godini Bangladeš (163 mil. stanovnika) je izdvojio samo
11% ukupnog državnog budžeta za obrazovanje - ili samo 2% BDP-a
(preporučena izdvajanja za obrazovanje su 20% budžeta i 6% BDP).
- Preko 20% dece u Bangladešu koja se upišu ne završavaju osnovnu školu,
a više od 2 miliona dece (većinom su to devojčice) uzrasta za srednju školu
ostaju van škole.
- Kenija troši blizu preporučenih 6% BDP na obrazovanje, ali i pored toga
gotovo milion dece je ostalo van osnovne škole.
- Ako bi samo 20% od milijardu dolara koliko su poreske olakšice svake
godine otišlo u obrazovanje, svako dete bi moglo ići u osnovnu školu, a
mogla bi se i platiti obuka za dodatnih 10.000 kvalifikovanih nastavnika.

Mart-April 2018.

Глобална недеља акције за образовање
Mi znamo da su nove i značajne obaveze učinjene, ali i dalje neće biti dovoljne da se zaustavi obrazovna kriza. Na globalnom nivou, 264 miliona dece
i mladih ljudi je van škole, od kojih je većina devojčica, 617 miliona dece je
u školi, ali ne uspevaju da nauče osnovne veštine zahvaljujući lošem kvalitetu
obrazovanja koje im je dostupno, a više od 700 miliona odraslih ne ume čitati
ili pisati, od kojih su dve trećine žene.
Veoma je važno da ovi resursi stignu do onih kojima su najpotrebniji, kako
bi u naredne tri godine više dečaka, devojčica, mladih i odraslih osoba, posebno onih iz ugroženih grupa, moglo obezbediti svoje pravo na obrazovanje.
Drago nam je što smo diskurs o inkluziji i jednakosti postavili na vodeću poziciju ovogodišnje Dopune. Ove reči moraju biti implementirane u značajne
akcije tokom naredne tri godine.

lja partnera odgovornim za obećanja koje su preduzeli.
Ishodi sa ovog događaja su podeljeni sa širom publikom na GPE partnerstvu 1. februara. Tada je GCE predstavio neke od naših ključnih problema
finansiranja obrazovanja. Između ostalog, pozivamo na povećanje „4 S“:
$ 1- veličina ukupnih nacionalnih budžeta (širenjem poreske osnovice);
$ 1- udeo budžeta za obrazovanje;
$ 1- оsetljivost budžeta prema jednakosti i kvalitetu i
$ 1- provera budžeta kako bi se osigurala odgovornost.

Naš rad se nastavlja

Za postizanje povećanja 4 S,
smatramo da je poreska pravda
osnovna. Potrebno je uspostaviti progresivne poreske reforme,
a nelegalni finansijski tokovi,
izbegavanje plaćanja poreza i
izbegavanje poreza, kao i štetne poreske olakšice - koje sve
smanjuju veličinu nacionalne
poreske osnove - moraju prestati. Ovi prihodi se hitno moraju
usmeriti na zaustavljanje globalne obrazovne krize, uz istovremeno osiguravanje toga da su namenski i zaštićeni u nacionalnim budžetima, kroz pravne i
političke okvire. Više o tome možete pročitati u Sporazumu o domaćem finansiranju obrazovanja.
Pohvaljujemo predsednika Gane, Nana Akufo-Addo, koji je odrazio ovo
osećanje i rekao: „Novac je dostupan (u Africi) za finansiranje obrazovanja.
Za ovo, mi moramo eliminisati korupciju i nelegalne finansijske tokove. „Norveški delegat na konferenciji, ministar za razvoj, Nikolaj Astrup, uputio je i
slučaj da se GPE više fokusira na progresivne poreske reforme.

Mi priznajemo izazove koji su podrazumevani, ali moramo iskoristiti ovaj momenat da utičemo na pozitivne promene. Zbog toga ćemo mi, kao civilno društvo, ostati aktivni i budni u praćenju GPE obećanja i praćenju implementacije
SDG 4. OCD su spremne da krenu napred u toj ulozi, o kojoj smo detaljno raspravljali na našem događaju, pod nazivom „Održivo finansiranje obrazovanja“.
Ovaj događaj su zajedno sazvali GCE, Afrika mrežna kampanja za obrazovanje
za sve (ANCEFA) i Koalicija des Organizations en Sinergie pour la Defense de
l’Education Education (COSIDEP) uz podršku GIZ-a.

Domaći resursi moraju
biti prošireni i zaštićeni

Obrazovanje mora biti besplatno i javno

Uoči finansijske konferencije, sreli smo se ne samo da analiziramo scenario
finansiranja obrazovanja i da izvučemo preporuke za konferenciju o dopunjavanju, već i da se pripremimo za konferenciju. U usvojenoj izjavi skrećemo pažnju na ključne dimenzije za obezbeđivanje finansiranja održivog obrazovanja,
uključujući i našu ulogu u tome.
Mi nameravamo da ostanemo mobilizovani i nastavimo sa našim zalagačkim naporima tako što ćemo angažovati političke grupe na visokom nivou kao
što su G7 i G20 kako bi osigurali finansiranje obrazovanja, kao i držanje zema-

DAKAR, SENEGAL: ZEMLJE
U RAZVOJU POKAZUJU
ODGOVORNOST
PREMA FINANSIRANJU
OBRAZOVANJA

O

vogodišnja dopunska konferencija o
GPE-a mogla bi biti duboko značajna
prekretnica u finansiranju obrazovanja.
GCE pozdravlja odlučujuće vođstvo predsednika
države Maki Sala koji se obavezao da će povećati
udeo obrazovnih troškova na 25% i takođe doprineti američkom dopunskom fondu sa 2 miliona
dolara. Senegal postaje prvi partner od zemlja u
razvoju koji doprinosi fondu, pokazujući posvećenost unapređenju obrazovanja kako u zemlji, tako
i u svetu. Takođe, pozdravljamo predsednika Francuske, Makrona u cilju uspostavljanja obrazovanja
na vrhu svoje spoljne politike, čime je obećano 200
miliona evra kao pomoć GPE-u.
Najvažnije obaveze sa konferencije bile su one
iz zemalja u razvoju koje su ukupno iznosile oko
30 milijardi dolara u novim fondovima. Predsednica GCE-a Kamila Kroso je prokomentarisala:
„GCE je optimističan u pogledu dopunjavanja i
poziva sve GPE partnere i države članice da iskoriste zamah za ispunjavanje svojih obaveza i donesu
pozitivne promene u obrazovanju.“
Osim toga, GCE pozdravlja doprinos EU, Veli-
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Pored pitanja poreske pravde, pojavljivanje profita u i kroz javno i privatno
obrazovanje predstavlja centralni probelm koji se mora rešiti, jer vidimo sve
veći upliv javnih sredstava u privatni biznis. Ne samo da vidimo istaknute
glumce koji podstiču privatne škole sa niskim troškovima - udarac na pravo na
besplatno javno obrazovanje - već i privatni sektor sve više usmerava sisteme
javnog obrazovanja kao profitabilna tržišta.
Odbacujemo sve reforme koje bi mogle da stvore stratifikovane obrazovne
sisteme i ostajemo odlučni da obrazovanje predstavlja osnovno ljudsko pravo,
koje treba javno finansirati, besplatno, visoko kvalitetno i uključivati sve.
Sve je rečeno, uvereni smo da će se u obrazovnom sektoru učiniti pozitivne
promene. Posvećeni smo obezbeđivanju sredstava za unapređenje inkluzije,
jednakosti i kvaliteta u sistemima javnog obrazovanja.


*predsednica GCE, za Globalno partnerstvo za obrazovanje

ke Britanije, Francuske, Kanade, Švedske, Danske
i Norveške. Iznos koju su zemlje obećale dostigao
je skoro 1,8 milijardi američkih dolara. Novoj zemlji članiici GPE, Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), takođe treba čestitati za snažan početni
doprinos od 100 miliona dolara. Ukupni zajmovi
donatora za ovaj period bili su nešto više od 2 milijarde dolara. Ovaj iznos je znatno iznad onoga što
je obećano 2014. godine.
Iako partneri zemalja u razvoju pomažu, čak i
sa novim i značajnim tek datim obećanjima, sve to
nije dovoljno zaustaviti kako bi se obrazovnu krizu bila okončana. Na svetskom nivou, 264 miliona
dece i mladih ljudi ostalo je van škole, od kojih je
većina devojčica, a 617 miliona dece je u školi, ali
ne uspevaju da nauče osnovne veštine zbog lošeg
kvaliteta obrazovanja koje dobijaju. Potrebno je obezbediti više sredstava da se
obezbedi blagovremenost SDG4.
Pravi prodor u finansiranju obrazovanja zahtevaće značajne, nove, domaće, resurse - a to zahteva poresku
pravdu. Nezavisni finansijski tokovi,
utaja i izbegavanje poreza, kao i štetne
poreske olakšice moraju se zaustaviti.
O tome je rekla Kroso: „Ključni temelj
finansiranja obrazovanja je poreska
pravda.“ Odličan primer na ovu temu je
dao predsednik Gane Nana Akufo-Addo na događaju: „Novac je dostupan na
kontinentu za finansiranje obrazovanja

kao cilj, mi moramo eliminisati korupciju i nelegalne finansijske tokove.“
GCE posebno pozdravlja norveške delegate
na konferenciji, koji ne samo da povećavaju svoj
sadašnji doprinos za 40%, već i, kako je njihov
delegat rekao, „Posvećeni su povećanju podrške
zemljama koje žele proširiti svoju poresku osnovicu.“ Podrška sa više nivoa, progresivnom poreskom sistemu je u ključna za održivost razvoja na
svetskom nivou i za postizanje obrazovanja za sve.
GCE i svi njegovi članovi posvećeni su praćenju
obećanja u naredne tri godine. Moramo da vidimo
da ova sredstva stignu tamo gde su najpotrebnija,
i da osiguraju da su pažljivo utrošena da unaprede
inkluziju, ravnopravnost i kvalitet u sistemima javnog obrazovanja.
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88 ОРГАНИЗАЦИЈА:
ПРЕКИНИТЕ ПОДРШКУ
ПРОФИТНОМ ЛАНЦУ
ПРИВАТНИХ ШКОЛА

Д

(Отворено писмо)

анас 88 организација за људска права и организације грађанског
друштва позивају инвеститоре Међународне академије „Мост“ да
престану са подршком мултинационалном профитном ланцу приватних школа, пратећи низ забрињавајућих случајева и сродних правних ризика које су присутне. Ове праксе укључују недостатак транспарентности,
лоше услове рада и непоштовање владавине права у земљама домаћинима.
ХИТНО ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ:
Кампала, Монровиа, Наироби, 1. марта 2018. У Отвореном писму
објављеном данас, 88 организација цивилног друштва позвало је инвеститоре да престану са подршком мултинационалном профитном ланцу приватних школа, Међународној академији „Мост“ (BIА) који води преко 500
школа у Кенији, Либерији, Нигерији, Уганди и Индији.
Ове организације позивају на пажњу инвеститора на низ штетних пракса BIА-а, као и сродних правних и репутационих ризика које су имали.
Ове праксе укључују недостатак транспарентности, лоше услове рада и
непоштовање владавине права у земљама домаћинима. Инвеститори у BIА
крећу од познатих приватних инвеститора, као што су Omidiar Netvork,
Zuckerberg Education Ventures i Bill Gates државним агенцијама из САД,
Велике Британије, Француске, Норвешке, Холандије и Европске уније.
Према писму, БИА делује у супротности са законом и има негативан
утицај на право на образовање хиљада деце у земљама Африке и других региона. Недавна одлука угандског министра образовања, у фебруару 2018.
године, да затвори најважније школе у држави због неусаглашености са
минималним образовним и здравственим и сигурносним стандардима, након преговора са BIА који су трајали 18 месеци, илуструје занемаривање
националних закона од стране BIА.
Према Салими Намусобиа, из Иницијативе за социјална и економска
права у Уганди: „Влада Уганде преговара са Међународном академијом
„Мост“ и даје им времена да се придржава закона. Али „Мост“ није успео
да испуни основне стандарде и обећања, а Влада тренутно затвара нелегалне школе. Ипак, компанију и даље подржавају инвеститори у иностранству
који никад неће прихватити такву ситуацију у својој земљи. Инвеститори
ће бити саучесници у овој катастрофи ако не укину своју подршку.
Други проблеми који су документовани од стране различитих независних
извора, укључују веће трошкове од оних које оглашава компанија, нереги
стровања школа, употребе неодобреног курикулума, неуспеха испуњавања
услова за сертификацију наставника и дискриминаторних утицаја.

Јавне институције, као што су Уједињене нације, Афричка комисија
за људска и људска права и Комитет за међународни развој Уједињеног
Краљевства, такође су изразиле посебну забринутост за BIА у погледу квалитета образовања, односа са владама, неусклађености са владиним прописима, и високим школаринама.
„Академије „Мост“ су прошле године дошле у нашу земљу, са обећањем
да ће побољшати квалитет као део владиног програма. Али, успели су само
да маргинално побољшају исходе, уз астрономске трошкове, одбацујући
наставнике и масовно протерујући децу. Верујемо да ће овај нови позив
и додатни докази довести до активности инвеститора у складу с обавезама њихове пажње да престану да подржавају операције „Моста““, рекао је
Андерсон Миамен из Либеријске коалиције за транспарентност и Одговорност у образовању.
Организације потписнице позивају инвеститоре да у најкраћем могућем
року престану са улагањем у BIА, укључујући улагања путем посредника,
те пажљиво извршавају своје обавезе и обавезе по питању правних обавеза
тако што неће дати додатне финансијске обавезе BIА-у.
„Приватни инвеститори имају улогу у побољшању образовне инфраструктуре и услуга. Међутим, то не значи да они могу кршити наше законе
и стандарде и третирати своје наставнике или родитеље на недовољан и
непоштујући начин. На Западу то никада неће бити дозвољено, зашто би то
дозволили овде? Страни инвеститори који дају вредност нашој земљи и нашим људима су добродошли, али они који подржавају илегалне компаније
који подривају право на образовање нису“, реаговала је Линда Одуор-Ноах из кенијске организације Источноафрички центар за људска права. Ово
писмо долази седам месеци након јавног позива инвеститорима од 1. августа 2017. године који позивају инвеститоре да прекину подршку BIА-у.

Тему броја приредила Нивес Ковач

CILJ 4 ODRŽIVOG RAZVOJA
U realizaciji globalnog Cilja 4. održivog razvoja definisano je i 10 (pod)ciljeva koji obuhvataju različite aspekte obrazovanja.
Elem, u tih deset podciljeva sedam su očekivani ishodi, a tri su sredstva za postizanje ovih ciljeva. U svim od 17 Ciljeva
održivog razvoja postoje i obrazovni elementi. Cilj “Obrazovanja 2030”, je u tome da sve zemlje realizuju globalni cilj
održivog razvoja br. 4 (SDG4). Kako Cilj 4. potpomaže i kako je on ključ za ostvarivanje svih ostalih razvojnih ciljeva, jasno
je da se bez realizacije Cilja 4. ne može očekivati ni da će biti realizovani i ostali Globalni ciljevi održivog razvoja.
Sedam ciljeva ishoda
4.1 Univerzalno osnovno i srednje obrazovanje
Do 2030. godine osigurati da sve devojčice i dečaci ravnopravno završe besplatno i kvalitetno
osnovno i srednje obrazovanje sa relevantnim i delotvornim ishodima učenja.

4.2 Razvoj ranog detinjstva i univerzalno predškolsko obrazovanje
Do 2030. godine osigurati da sve devojčice i dečaci imaju kvalitetno rano detinjstve, odnosno
adekvatnu zdravstvenu negu i predškolsko obrazovanje tako da budu spremni za osnovno obrazovanje.
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Глобална недеља акције за образовање
4.3 Jednak pristup tehničkom/stručnom i visokom obrazovanju
Do 2030. godine obezbediti pristup svim devojčicama/ženama i muškarcima pristupačnom i
kvalitetnom tehničkom/stručnom i tercijarnom obrazovanju, uključujući univerzitet

4.4 Relevantne veštine za pristojan rad
Do 2030. godine značajno povećati broj mladih i odraslih koji imaju relevantne veštine, uključujući
tehničke i stručne potrebne za zapošljavanje, pristojne poslove i preduzetništvo

4.5 Rodna ravnopravnost i inkluzija
Do 2030. godine eliminisati rodne razlike u obrazovanju i osigurati jednak pristup svim nivoima
obrazovanja i stručnom osposobljavanju za ugrožene osobe, uključujući osobe s invaliditetom,
autohtone osobe i decu u ranjivim situacijama
4.6 Univerzalna omladinska pismenost
Do 2030. godine postarati se da svi mladi i značajan deo odraslih i muškaraca i žena stekne opštu i
informatičku pismenost

4.7 Obrazovanje za održivi razvoj i globalno građanstvo
Do 2030. godine postarati se da svi učenici steknu znanja i veštine potrebne za promovisanje održivog
razvoja, uključujući, između ostalog, kroz edukaciju za održivi razvoj i održivi način života, ljudska
prava, rodnu ravnopravnost, promociju kulture mira i nenasilja, globalno državljanstvo i poštovanje
kulturne raznolikosti i doprinos kulture održivom razvoju
Tri sredstva implementacijа
4.a Efikasna sredina učenja
Izgraditi i dograditi obrazovne ustanove da budu dostupne deci sa invaliditetom. Obezbediti efikasna
sredstva za učenje kao i sigurno, nenasilno i inkluzivno obrazovanje za svu decu, posebno za decu sa
smetnjama u razvoju i rodno osetljivu decu
4.b Stipendije
Do 2020. godine značajno povećati broj stipendija dostupnih studentima u zemljama u razvoju,
posebno u najmanje razvijenim zemljama, malim ostrvskim zemljama u razvoju i afričkim zemljama
za upis u visoko obrazovanje, posebno one za stručnu obuku i informaciono-komunikacione
tehnologije, tehničke, inženjerske i naučne programe, kao i stipendije za međunarodnu saradnju i
studiranje u drugim zemljama u razvoju i u razvijenim zemljama
4.c Nastavnici i vaspitači
Do 2030. godine značajno povećati broj kvalifikovanih nastavnika, uključujući i međunarodnu
saradnju za obuku nastavnika u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama i
malim ostrvskim zemljama u razvoju

Mart-April 2018.

strana 7

Lični stav

BUDUĆNOST OBRAZOVANJA
Piše: Prof. dr Valentin Kuleto*
Škole budućnosti će preuzeti odgovornost za uspeh svojih
đaka i pripremiti ih da uspeju u eri globalne neizvesnosti. To
podrazumeva razvijanje intelekta učenika, izgradnju njegovog karaktera i učenje praktičnih sposobnosti. Obrazovanje
će postati multidimenzionalno onoliko koliko su i sami učenici. Obrazovanje će učeniku pružiti intelektualni izazov i
omogućiti da razvije neophodno znaje i praktične veštine da
rešava najkompleksnije izazove vremena koje sledi. Razvojem individualnih sloboda, učenike ćemo sve više upućivati
u to da ništa nije nemoguće. Uloga škole će dominantno biti
da pomaže učenicima i studenti ustanove svoje sposobnosti,
prednosti, interesovanja, a zatim da usmeri ka pronalaženju
sopstvenog jedinstvenog mesta u svetu – učenici će biti pomognuti da izmisle sebe.
Šta će obeležiti obrazovanje budućnosti? Biće fokusiranje na stvarni svet.
Obrazovanje će biti suštinski povezano sa ciljem da se informacije i znanje
koje se prenosi učenicima iskoriste u stvarnom svetu. U vezi sa tim, učenje
će biti više zasnovano na projektima, a učenici će biti u ulozi inovatora. Ovakvo obrazovanje će učenicima omogućiti više perspektiva i praktičnija znanja.
Ovakva orijentacija će proizvesti to da učenici i studenti, za razliku od današnjeg obrazovanja, ne budu podeljeni u razrede i grupe isključivo po godištu.
Mnogo je važnijih kriterijuma za formiranje rupa od pomenutog.
Nastavnici će preuzeti prirodniju ulogu. Učenici će imati priliku da samostalno biraju kurikulum uz pomoć savetnika za učenje. Time će uloga profesora biti da učenike vodi u onim oblastima gde im je kao inovatorima potrebna
podrška.
Kod učenika će se vrednovati veštine kritičkog razmišljanja i rešavanja problema. Umesto na testovima, učenici će svoje znanje pokazivati kroz kreativne
projekte. Tako će i dominantna uloga koju vezujemo za nastavnike današnjice,
„stroge ispitivače“, biti zamenjena za učenike, prijateljskom trenerskom ulogom.
Kampusi kakve danas poznajemo će nestati, neće biti fizičkih studentskih
gradova, zato što je to ono što će karijera onih koji se obrazuju iziskivati. Mogućnost rada za vreme školovanja će biti sve prisutnija, a mogućnost izbora
najbolje škole za sebe, na svetskom tržištu obrazovanja prirodna. Škole će postati globalno dostupne nezavisno od lokacija na kojima žive studenti. Škole u
ovom obliku kakav danas poznajemo će nestati, postojaće središte gde učenici

odlaze po potrebi. Kolaboracija među učesnicima u obrazovnom procesu će neprekidno dobijati na intenzitetu i značaju.
Škole će se pretvoriti u globalne obrazovne kompanije.
Konkurencija između škola će neprekidno rasti, kao i broj
dostupnih studenata. Proširiće se populacija sa kojom škole
rade, geografski, ali i u smislu starosnih grupa. Škole neće,
kao danas, biti isključivo vezane za određene uzraste. To će
škoel pretvoriti u globalne kompanije, odnosno doći će do
ukrupnjavanja obrazovnih sistema. Sve će manje lokalna zakonodavstva i lokalna tržišta biti ključna za poslovanje takvih
škola. Doći će do stvaranja univerzalnih globalnih obrazovnih
zakona, zasnovanih na dokazanim praksama.
Obrazovanje će biti sve više virtuelno. Mnoge aktivnosti
koje svakodnevno obavljamo su postale virtuelne – interakcija sa drugim ljudima, kupovina, odlazak u banku... isto tako, učenici budućnosti će se obrazovati na svakom mestu, u većem komforu od onog koji pružaju
današnje najbolje opremljene učionice. Klimatske promene će svakako ubrzati
ovaj proces. Stoga, učenje budućnosti noće biti ograničeno na školu u materijalnom smislu. Virtuelno prisustvo nastavi će preseliti učionice u domove
učenika, na bezbroj adresa širom sveta.
Danas je ogroman broj ljudi svestan da obrazovanje, kakvo danas poznajemo, ne odgovara potrebama savremenog čoveka, a pogotovo onome što ga
očekuje u budućnosti. Smatram da smo, samim tim, možda nesvesno, uspostavili globalan konsenzus da je promena neminovna. Idući joj sa velikim nadama
u susret, prirodno smo svi okrenuti traganju za najboljim rešenjima.
To dalje znači da smo na odličnom putu da stvari promenimo nabolje, zarad
najvećeg bogatstva koje imamo: naše dece.
Kvalitetno obrazovanje je najstabilniji put koji vodi ostvarivanju ličnih ciljeva, a kroz zbir svih tih ciljeva – i ostvarivanju ciljeva celokupnog društva.
Ostaje da svi predano radimo u susret lepšoj i uspešnijoj budućnosti obrazovanja koja nas očekuje.
Prof. dr Valentin Kuleto je predsednik LINK Groupa, međunarodne kompanije za obrazovanje i obrazovne tehnologije u čijem se sastavu nalazi grupacija
škola – LINK Educational Alliance: Visoka škola za informacione tehnologije
ITS, Srednja škola za informacione tehnologije, ITHS Savremena gimnazija,
ITA- Academy,, BusinessAcademy, InternetAcademy i Fakultet savremenih
umetnosti.


*predsednik kompanije Link group

ZAŠTITA DECE NA INTERNETU
Piše: Katarina Jonev*
Zaštita dece i mladih na internetu
postaje jedno od najbitnijih pitanja u
oblasti bezbednosti, kako na globalnom nivou, tako i u Srbiji. Broj kriminalnih aktivnosti koji se odvijaju
posredstvom interneta i društvenih
mreža koje direktno ugrožavaju najmlađe raste. Najčešće opasnosti za
decu i mlade u sajber prostoru su:
lako dostupni uznemirujući sadržaji
poput slika, informacija, video-spotova, mogućnost iskorišćavanja i manipulacija u
seksualne svrhe, sve raširenija pedofilija na internetu i seksualna eksploatacija, deljenje ličnih informacija sa nepoznatim ljudima, mogućnost kidnapovanja – upoznavanje sa nepoznatim ljudima koji
se kriju iza lažnih profila sa kojim dete pristane da
se vidi, mogućnost pridruživanja različitim sektama, kriminalnim organizacijama pa čak i terorističkim grupama.
Sve učestaliji vid sajber maltretiranja – predstavlja digitalno ili sajber nasilje koje se javlja kod
mladih, uzrasta od 10 do 19 godina i uključuje bilo
kakav oblik slanja poruka putem interneta ili mobilnih telefona koji ima za cilj povređivanje, uznemiravanje ili nanošenje štete licu koje ne može
da se zaštiti. Uključuje između ostalog, vređanje,
uznemiravanje, uhođenje, širenje nasilnih i uvredljivih komentara, slanje pretećih poruka, ismevanje.
Sve je više slučajeva sajber maltretiranja i u
Republici Srbiji. Žrtve imaju niže samopouzdanje, ideju samoubistva i različite emocionalne faze
poput agresije, osvete, osećaj straha, frustracije,
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ljutitosti i potištenosti. Deca i mladi
često nisu u mogućnosti da se sami
izbore sa maltretiranjem, nemaju
kome da se obrate, a posledice mogu
biti kobne.
Sve češće se prave snimci nasilnih
sadržaja koji se potom postavljaju na
jutjub kanal i razne društvene mreže.
Agresivni pojedinci ne prezaju da
putem modernih telefona snimaju
kamerom fizička maltretiranja, tuče
u dvorištima škola i okolnim objektima i da ih postavljaju na društvene
mreže. Slučaj u Aranđelovcu od pre nekoliko nedelja je samo jedan u nizu, a ima ih mnogo po celoj
Srbiji. Javnost reaguje kada užasavajući snimci
dospeju na internet, a tada je već prekasno. Da li
treba da čekamo da slični video-snimci preplave
internet da bismo reagovali?
Na vršnjačko nasilje treba reagovati odmah, a
pre svega treba raditi i sa decom i mladima paralelno i sa roditeljima na preventivi. Postavlja se
pitanje i ko je kriv – deca, njihova empatija na
agresivnost, roditelji, društvo u celini? Lako je upirati prstom i tražiti krivca – hajde da pokušamo kao
društvo da pristupimo razumno problemu vršnjačkog nasilja koji je sve veći i sve više uzima maha.
Izlaganje seksualnim ili nasilnim sadržajima,
kao i dostupnost neprimerenim informacijama koje
uključuju pornografiju, materijale i stranice koje
podstiču mržnju ili diskriminaciju, krvave i nasilne prizore, dezinformacije i preuveličavanje vesti
takođe utiču na svest mladih.
Jedna od opasnijih situacija za decu i mlade jeste
direktna komunikacija sa odraslom osobom koja
traži neprimerene odnose. Deca i mladi mogu po-

stati žrtve pedofila ili odraslih osoba sa seksualnim
namerama koji će ih pokušati nagovoriti na susret
ili na neki drugi način izigrati njihovo poverenje
(npr. Objavljivanje slika maloletnih lica i slično).
Kao što sa uzrastom raste učestalost aktivnog
korišćenja interneta, digitalnih uređaja i učestalost
rizičnog ponašanja tako raste i učestalost digitalnog nasilja i broj učenika koji su u njega uključeni. Dete treba usmeriti šta je dobro, a šta je loše u
sajber svetu – kao što decu učimo da ne pričaju sa
nepoznatima na ulici, treba da ih naučimo i da ne
pričaju sa nepoznatima na društvenim mrežama.
Problem leži u nedovoljnoj obazrivosti najmlađih korisnika društvenih mreža kao i njihovih
roditelja, zatim njihova neinformisanost i neznanje. Decu treba uputiti u bezbednosnu kulturu
korišćenja interneta i popularnih društvenih mreža.
Treba da razviju zdrave sajber identitete, da nauče kako da sačuvaju svoju privatnost, da se što
manje izlažu rizicima u onlajn svetu, da nauče da
razlikuju korisne i istinite informacije od lažnih i
neproverenih.
Nijedan postojeći dokument na nacionalnom
nivou ne tretira specifično bezbednost dece na internetu, a postojeće kampanje za edukaciju dece su
sporadične i nekoordinirane. Na državnom nivou,
neophodno je da deca budu prepoznata kao ranjiva
grupa. To je preduslov za formulisanje jedinstvenog pristupa problemu izloženosti dece bezbednosnim rizicima na internetu i kreiranje koordinirane
nacionalne kampanje koja bi doprinela podizanju
znanja dece, roditelja, staratelja i nastavnog osoblja
o bezbednim načinima korišćenja interneta.


*Analitičar za politike sajber bezbednosti/

edukator za zaštitu dece na internetu
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Статистика
ПРОМЕЊЕН ОБРАЧУН ПРОСЕЧНИХ ПЛАТА
(Наставак са стр.1)

Р

епублички завод за статистику (РЗС) почев од 2018. године просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе.
Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна
саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на
који се зараде односе.
МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА
Извор података
Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске
пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају
се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent
– FTE).
Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили
електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама. Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац
пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама.
Дефиниција зараде
У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу
на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима
на које се плаћају припадајући порези и доприноси. Зараду чине: зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и
по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања
до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао
кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.; накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о
обављању привремених и повремених послова).
Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за
боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао
и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала

потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде
трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала
примања за која се не плаћају порези и доприноси.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим
подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату
података за Републику Србију (укупно).
„Републички завод за статистику (РЗС) просечне плате у Србији до
сада је рачунао на основу узорка од 8.000 фирми, односно њихових локалних јединица, а од ове године рачунаће на основу пријава Пореској управи
о обрачунатим порезима и доприносима“, рекла је начелница Одељења за
тржиште рада у Републичком заводу за статистику Весна Пантелић. Она је
рекла да се просек плата у Србији од 1963. године рачуна на основу месечног истраживања о запосленима и зарадама запослених (РАД-1), током кога
одабране фирме попуњавају образац о броју запослених и маси исплаћених
зарада у одређеном месецу. Просечне нето зараде за новембар прошле године
у Србији износиле су 47.575 динара, а највише су биле у Београдском региону
58.902 динара, док су најниже у Шумадији и западној Србији, где је просек
био 40.696 динара по запосленом.
Додала је да су из узорка од 8.000 фирми искључени запослени у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране, као и запослени на
привременим и повременим пословима.
Према подацима РЗС у Србији је активно 87.000 правих лица, где је запослено око 1.500.000 људи, и 165.000 предузетника, где је запослено око 300.000
људи. Она је најавила да ће у фебруару јавност бити информисана о новом
извору и новој методологији за обрачун просечних зарада, као и о упоредном
приказу просечних зарада за 2017. годину на бази истраживања РАД 1 и на
бази података из Пореске управе.
Пореска управа, према њеним речима, не располаже информацијом о томе
да ли је свака зарада за коју је поднета пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (ППП-ПД образац) заиста и исплаћена, па ће се нови подаци о просечним зарадама односити на обрачунате, не на исплаћене зараде.
„РЗС ће у фебруару објавити упоредне податке по једној и другој методологији
али не очекујемо значајнија и већа одступања од један до два одсто на општем нивоу, осим код просечних плата у општинама где ће се од сада рачунати
просек зарада оних који у њој живе, а не оних који раде у тим општинама“,
објаснила је Пантелић.
Елем, нова методологија израчунавања плата за узорак ће узимати све пореске пријаве, а просечне плате ће се израчунавати на основу обрачунатих зарада
за текући месец, што значи да у просек неће улазити ванредне исплате зарада
пред празнике које се не односе на тај месец, као што је до сада био случај.

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ У ЈАНУАРУ 50.048,00 ДИНАРА (422 ЕВРА)

П

росечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2018. године износила је 69.218 динара, док је просечна зарада без пореза и
доприноса (нето) износила 50.048 динара.
У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је
већа за 2,2%, а реално за 1,9%, док је просечна нето зарада номинално
већа за 2,7%, а реално за 2,4%.
У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 6,8%, а реално за 4,8%, док је просечна нето зарада
већа за 7,2% номинално, а за 5,2% реално.
Медијална бруто зарада износила је 53.276 динара, док је медијална
нето зарада износила 38.721 динар.
Просечна нето зарада за јануар 2018. године износила је 422 евра, док
је за јануар 2017. износила 376 евра (Просечни месечни курс евра је преузет са сајта НБС).
Просечне зараде 2018.
Јануар

Фебруар

Република Србија – укупно

69 218

Зараде без
пореза и
доприноса
50 048

Зараде запослених у радном односу

69 581

50 328

66 451

48 102

Зараде запослених ван радног односа

47 304

33 155

45 183

31 669

Зараде

Зараде
66 084

Зараде без
пореза и
доприноса
47 819

Зараде запослених у правним лицима

73 157

52 959

69 938

50 664

Зараде предуз. и запослених код њих

38 444

27 305

36 196

25 755

Зараде у јавном сектору

78 582

56 585

75 171

54 182

Зараде ван јавног сектора

64 394

46 681

61 417

44 550

Индекси зарада у јануару 2018. *
Зараде без пореза и
доприноса

Зараде
I 2018
XII 2017

I 2018
I 2017

I 2018
XII 2017

I 2018
I 2017

Номинални индекси

102,2

106,8

102,7

107,2

Реални индекси

101,9

104,8

102,4

105,2

*Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за
2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018.
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JАНУАР: 500.000 РАДНИКА ЗАРАДИЛО
САМО 26.312 ДИНАРА
• Запослени ван јавног сектора кући понели
46.681 динар, а запослени у јавним државним
предузећима 71.447 динара • Запослени у
правним лицима примили по 52.959, а запослени
код предузетника само 27.305 динара • Најниже
плате у деловима прерађивачке индустрије

Р

епублички завод за статистику, уз примену нове методологије, саопштио је да је просечна републичка нето плата у јануару у Србији
била 50.048 динара. То је први месец да РСЗ објављује податке о
просечној плати на основу података Пореске управе јер је до сада извор података била анкета „Рад”. Сада се приказује обрачуната плата у месецу, уместо
као раније исплаћена.
Као што су по старој методологији многи запослени имали примедбу на
висину објављене месечне просечне плате јер толико нису имали у коверти,
тако се и сада иза просека од 50.048 динара „крију” и они који имају дупло
више, али и они који имају упола мање.
Наиме, близу 500.000 запослених у јануару ове године примило је по
26.312 динара. То је констатовао и сам РСЗ, објављујући медијалну, односно
средњу плату у јануару.
Та плата у јануару у бруто износу била је 38.721, а у нето 26.312 динара и
њу је примило чак 28 одсто запослених.
Из јануарске анализе РЗС-а о просечној плати произлази да су запослени
у јавном сектору имали просечно нето 56.585 динара, а они који раде ван тог
сектора остварили су просек од нето 46.681. Разлика између јавног и осталих
сектора је, дакле, 9.904 динара и толико су веће плате оних који раде у том
сектору. РЗС је отишао и даље, па је исказао просечне јануарске нето плате у
разним деловима јавног сектору.
Тако је просечна плата запослених у јавним државним предузећима у јануару
износила 71.447 динара, односно 13.862 више него у целом јавном сектору.
Запослени у јавним локалним предузећима у јануару су имали нето просечну плату од 48.106, администрација на целом нивоу државе 59.677. У
делу администрације РЗС је раздвојио нивое па су тако чиновници на нивоу
државе у јануару остварили просек од 62.003 динара, покрајински 62.284 и
општински 48.135. Запослени у здравству и социјалном раду у јануару су
просечно примили 51.083 динара, а у образовању и култури 52.935.
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С друге стране, зараде запослених ван јавног
сектора у јануару су у нето износу биле 46.681
динар. Зараде запослених у правним лицима
биле су 52.959 динара, док су плате предузетника и запослених код њих биле свега 27.305.
У пет делатности у Србији у јануару су плате
биле изнад 100.000 динара, односно две просечне републичке плате, а занимљиво је да се само
једна може подвести под јавни сектор, односно
јавно предузеће, док су преостале у приватном
сектору.
Највећа јануарска нето плата забележена је у
ваздушном саобраћају и износила је нето 133.362
динара. После њих долази просечна јануарска

нето плата од 122.834 динара коју су примили
запослени у услужним делатностима рударства,
а затим запослени у експлоатацији сирове нафте – 115.742, рачунском програмирању и консултантске делатности – 108.371 и финансијске
услуге – 102.190 динара.
По делатностима, највећа просечна нето
јануарска плата остварена је у финансијским делатностима и делатностима осигурања – 91.784,
информисању и комуникацијама – 88.168,
снабдевању електричном енергијом, гасом и
паром – 82.349, рударству – 77.831, правним и
рачуноводственим пословима – 59.941, државној
управи и обавезном социјалном осигурању –

58.668, образовању – 52.384 динара, док су остале делатности испод републичке просечне плате.
Најмања јануарска нето плата забележена је у
поправци рачунара и предмета за личну употребу – 30.645, а нешто мало већа – 30.877 динара у
осталим личним услужним делатностима.
Међу најнижим просечним јануарским нето
платама примили су запослени у деловима
прерађивачке индустрије, од чијег раста и те
како зависи српски привредни раст.
Тако запослени у преради дрвета и производа
од дрвета имају јануарску нето плату од 31.542,
производњи одевних предмета – 33.054 и производи коже и предмета од коже 33.847 динара.

U FEBRUARU PROSEČNA ZARADA 47.819,00 DINARA (364 EVRA)

P

rosečna zarada (bruto) obračunata za februar
Indeksi zarada u februaru 2018.*
2018. godine iznosila je 66.084 dinara, dok je
Zarade
Zarade bez poreza i doprinosa
prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto)
II 2018
II 2018
II 2018
I-II 2018
II 2018
II 2018
II 2018
I-II 2018
iznosila 47.819 dinara.
I 2017
F 2017
II 2017 I-II 2017
I 2017
F 2017
II 2017 I-II 2017
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna
95,5
102,1
105,6
106,2
95,5
102,6
106,0
106,6
bruto zarada nominalno je veća za 5,6%, a realno Nominalni indeksi
za 4,0%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,0% Realni indeksi
95,2
101,1
104,0
104,4
95,2
101,6
104,4
104,8
nominalno, a za 4,4% realno.
*Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto i neto
izvora i na isti način kao i podaci za 2018.
zarada nominalno je manja za 4,5%, a realno za 4,8%.
Medijalna bruto zarada iznosila je 51.702 dinara, dok je medijalna neto
Prosečna neto zarada za februar 2018. godine iznosila je 404 evra, dok je za
zarada iznosila 37.610 dinara.
februar 2017. iznosila 364 evra.

FEBRUAR: SAVETNICI U RUDARSTVU BOLJE PLAĆENI OD PROGRAMERA    

• Malе plate u umetnosti i zabavi • Vojvodina: Najmanje zarade u Baču, najviše u Novom Sadu • U javnim
preduzećima zarade 62.644 dinara • Zaposleni u obrazovanju i kulturi zaradili prosečno 51.756 dinara
Kada se primanja zaposlenih u Srbiji razvrstaju
po delatnostima, a RSZ ih objavljuje 19, dolazi se do
podatka da u njih devet radnici imaju zaradu veću od
prosečne državne, a u deset manju.
Tako je najveća prosečna februarska zarada zabeležena u finansijskim delatnosti i delatnostima osiguranja – 86.359 dinara, i ona je 38.140 dinara više od
republičkog neto proseka. Iznad republičkog proseka
su i zarade u informisanju i telekomunikacijama –
78.397 dinara, snabdevanju električnom energijom i
gasom – 73.644, rudarstvu – 69.734, državnoj upravi
i obaveznom socijalnom osiguranju – 58.127, stručnim, naučnim i inovacionim delatnostima – 57.742,
obrazovanju – 51.127, poslovanju nekretninama –
48.805 i zdravstvu i socijalnoj zaštiti – 48.522.
U okviru svih 19 delatnosti koje obrađuje Republički zavod za statistiku u tri zanimanja zabeležene
su prosečne februarske plate veće od 100.000 dinara.
Najviše su u drugom mesecu ove godine primili
zaposleni u vazdušnom saobraćaju – 120.969 dinara,
zatim u uslužnim delatnostima u rudarstvu – 109.236
i računskom programiranju – 103.779.
Najmanja februarska neto plata zabeležena je u
delatnosti pripremanja i posluživanja hrane i pića –
28.382 dinara, zatim u popravci računara – 29.248,
ostalim uslužnim delatnostima – 29.285, preradi
drveta – 29.709 i proizvodnji odevnih predmeta –
30.923.
Manje od 100.000 dinara, ali daleko iznad februarske prosečne zarade, ostvarili su zaposleni u finansijskim uslugama – 96.962, proizvodnji duvanskih proizvoda – 89.589, eksploataciji sirove nafte – 89.424,
naučnom istraživanju i razvoju – 87.007, proizvodnji
osnovnih farmaceutskih proizvoda – 80.489, osiguranju i reosiguranju – 80.009, proizvodnji koksa i derivata na nafte – 74.795, eksploataciji uglja – 72.476 i
telekomunikacijama – 72.408 dinara.
Deset delatnosti imaju prosečnu februarsku zaradu
manju od proseka na nivou države. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, neto februarske plate
u saobraćaju i skladištenju su 43.752, snabdevanju
vodom i upravljanju otpadnim vodama 43.625, prerađivačkoj industriji 42.798, građevinarstvu 42.051,
administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima
41.105, umetnosti, zabavi i rekreaciji 41.086, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 40.611, trgovini na
veliko i malo 39.900 i ostalim uslužnim delatnostima
38.180 dinara.
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Februarska plata zaposlenih u Srbiji je, prema koja je protekle godine prednjačila po visini zarade.
podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila Prosečna februarska neto zarada u ovoj opštini bila je
47.819 dinara i bila je nominalno manja za 4,5 odsto, 44.242 dinara i za 11,7 procenata je manja nego ona
a realno za 4,8 odsto u odnosu na prethodni mesec, isplaćena u januaru. Pad prosečne zarada u februaru
pošto je u januaru prosečna zarada bila 50.048 dina- zabeležen je i u Adi i to za 7,7 odsto, pa je tog meseca
ra. Prosečna neto zarada za drugi mesec ove godine iznosila 39.876 dinara.
iznosila je 404 evra, dok je u istom mesecu lane bila
Inače, najveće prosečne neto februarske plate
364 evra.
isplaćene su u tri opštine Beogradskog regiona i više
U Vojvodini je prosečna neto februarska zarada su od 70.000 dinara. Tako je prosečna neto plata u opbila 45.212 dinara, što je za 2.606 dinara manje od štini Vračar u februaru bila 75.047 dinara, na Novom
republičkog proseka. Ipak, to je manje zaostajanja Beogradu - 72.316 i Starom gradu 71.113 dinara. U
nego u januaru, kada je prosečna zarada bila za 2.749 isto vreme, najniža prosečna februarska neto plata
dinara ispod proseka isplaćenog u Srbiji.
isplaćena je zaposlenima u opštini Svrljig - 31.070
Od sedam vojvođanskih oblasti samo je u Juž- dinara.
nobačkoj prosečna februarska neto plata veća je od
Prosečna neto zarada zaposlenih u javnim državrepubličkog proseka i to za 17 dinara i iznosila je nim preduzećima u februaru je bila 62.644, dok je u
47.836 dinara. U Južnobanatskoj oblasti prosečna za- javnim lokalnim preduzećima iznosila 46.426 dinara.
rad u februaru bila je 45.983 dinara, Srednjobanatskoj Administracija na nivou države primila je u proseku
45.278, Severnobačkoj 43.314, Sremskoj 32.783, 58.552 dinara - na nivou države prosečna zarada bila
Severnobanatskoj 45.278 i Zapadnobačkoj oblasti je 60.834 dinara, pokrajini 60.818, dok je u opštinama
41.290 dinara.
prosek februarske zarade bio 47.205 dinara.
Za razliku od januara, kada je u u četiri opštine ili
Prosečna neto plata zaposlenih u oblasti zdravstva
grada u Vojvodini prosečna neto zarada bila viša od i socijalnog rada u februaru je bila 49.668 dinara, a u
50.000 dinara, u februaru je samo u Novom Sadu, obrazovanju i kulturi 51.756 dinara.
prosečna zarada premašila taj
Zarade u prosveti i republički prosek
iznos i zaustavila se na 52.305
Prosečne zarade
Pro. zar. bez poreza i doprinosa
dinara. U Vršcu je prosečna plata
u februaru bila 49.779, Pančevu Period
Ukupno Obrazo- Indeks Ukupno Obrazo- Indeks
47.436, a u Zrenjaninu 46.855
RS
vanje
(3:2)
RS
vanje
(6:5)
dinara.
1
2
3
4
5
6
7
Prema podacima Republič57.231
57.732
100,88
41.508
41.432
99,82
I 2017
kog zavoda za statistiku, gotovo
64.847
58.703
90,53
46.990
42.146
89,69
II 2017
u svim vojvođanskim opštinama
prosečna februarska neto plata
65.695
58.368
88,85
47.814
41.991
87,82
III 2017
manja od januarske za nekoli68.246
59.062
86,54
49.635
42.427
85,48
IV 2017
ko procenata. Jedino je u opštini
64.860
57.873
89,23
47.136
41.641
88,34
V 2017
Beočin februarska prosečna neto
67.857
59.745
88,05
49.238
42.938
87,21
VI 2017
plata bila viša za dva procenta i
dosegla je iznos od 44.242 dinara.
66.251
59.737
90,17
48.101
42.909
89,91
VII 2017
Najniža februarska zarada VIII 2017 65.094 57.503
88,34
47.220
41.346
87,56
isplaćena je u Baču – 36.476 di66.438
60.042
90,37
48.212
43.125
89,45
IX 2017
nara, a potom u Titelu – 37.594,
64.602
59.007
91,34
46.879
42.395
90,43
X 2017
Sremskim Karlovcima – 37.702,
65.609
59.137
90,14
47.575
42.480
89,29
XI 2017
Srbobranu – 37.861 i Malom Iđošu – 37.980 dinara.
74.887
61.554
82,20
54.344
44.241
81,41
XII 2017
Najveći pad februarske neto
69 218
72 607
104.90
50 048
52 384
104.67
I 2018
zarade u odnosu na prethodni me66 084
71 160
107,68
47 819
51 383
107,45
II 2018
sec zabeležen je u Bačkoj Palanci,

Mart-April 2018.

Правници одговарају
РОК ЗА ИЗЈАВЉИВАЊЕ
УСТАВНЕ ЖАЛБЕ
Уставна жалба може се изјавити у року од 30 дана од дана
достављања појединачног акта, односно од дана преузимања радње
којом се повређује или ускраћује људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом.
Из образложења:
У односу на оспорену пресуду Општинског суда у Новом Саду од 13.
новембра 2002. године и међупресуду Општинског суда у Новом Саду
од 22. јуна 2006. године, Уставни суд је уставну жалбу одбацио као недопуштену, имајући у виду да су донети пре ступања Устава на правну снагу 8. новембра 2006. године, а у односу на решење Општинског
суда у Новом Саду од 3. децембра 2009. године, Уставни суд је уставну
жалбу одбацио као неблаговремену сагласно одредби члана 84. став 1.
Закона о Уставном суду, којим је уређен поступак по уставној жалби и
прописано да се уставна жалба може изјавити у року од 30 дана од дана
достављања појединачног акта, односно од дана предузимања радње
којом се повређује или ускраћује људско или мањинско право и слобода
зајемчена Уставом. (Одлука Уставног суда Србије, Уж. 11485/13 од 25.
фебруара 2016)

ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА ИСХРАНУ У
ТОКУ РАДА И РЕГРЕС ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
Уколико општим актом послодавца није конкретизовано право
запосленог на исплату накнаде за исхрану у току рада и регреса за
коришћење годишњег одмора, него је тим актом само утврђено да су
приликом утврђивања цене радног часа
запосленог урачуната и та примања, на
послодавцу је терет доказивања да право
запосленог на поменута примања није
само деклараторно признато него да су она
заиста обрачунавана и исплаћивана.
Из образложења:
Првостепеном пресудом тужени је обавезан да тужиоцу исплати накнаду трошкова за
исхрану у току рада и регрес за коришћење
годишњег одмора за период од 6. маја 2014.
до 1. септембра 2015. године, а против такве
пресуде тужени је изјавио жалбу.
По оцени Апелационог суда, жалба је неоснована, осим у делу о трошковима поступка.
Одредбама Закона о раду несумњиво
је утврђено право запослених на накнаду
трошкова исхране у току рада и регреса за
коришћење годишњег одмора, што значи
да је послодавац у обавези да их исплати.
Конкретизација тих права у смислу висине и
начина исплате код тужених није била извршена. Одредбом члана 5. став
1. анекса Колективног уговора код туженог послодавца измењен је члан
61. тог колективног уговора тако што се вредност једног радног часа за
обрачун и исплату зарада за период јануар – јун 2006. године утврђује у
износу од 53.50 динара, док се према ставу 2. наведеног члана вредност
радног часа за обрачун и исплату зарада за период јул –децембар 2006.
године утврђује у износу од 56.00 динара, те је одређено да је у вредност
једног радног часа из ст. 1. и 2. укључена месечна вредност за исхрану у току рада и вредност 1/12 регреса за коришћење годишњег одмора, сведена на један радни час. Каснијим анексима Колективних уговора
код туженог послодавца само је мењана вредност радног часа. Из оваквог утврђења вредности радног часа не може се закључити који износ
представља накнаду трошкова исхране и регреса.
Имајући у виду наведено и тврдњу вештака да се не може утврдити
да су тужени накнаду ових трошкова исплаћивали запосленима, па и тужиоцу, те чињеницу да је вештак утврдио да зараде запослени нису биле
веће након што је извршена измена Колективног уговора код туженог,
првостепени суд је правилно закључио да је право тужиоца на исплату
наведених накнада само деклараторно наведено у изменама Колективног
уговора код туженог, јер тужени (на коме је терет доказивања) није доказао да је вршио обрачун и исплату по том основу. Такође, правилан је
закључак првостепеног суда да би, када би вредност ових трошкова биле
урачунате у вредност радног часа, износ накнаде трошкова за исхрану и
регреса био директно сразмеран коефицијенту радног места. То би значило да би, када би била позната структура радног часа, запослени с већим
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коефицијентом зараде остварио сразмерно већу накнаду трошкова за исхрану у току рада, као и накнаду за регрес, а познато је да вредност ових
накнада треба да буде једнака за све запослене. Поред тога, правилно суд
закључује да би применом ових одредаба и запослени који није на раду
остварио накнаду ових трошкова.
Из наведеног произлази закључак да је основан захтев тужиоца за исплату накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег
одмора, па је првостепени суд правилно обавезао туженог на исплату
спорних накнада.
Не могу се прихватити жалбени наводи туженог да је тужбу требало
као неуредну одбацити јер нису достављени уговори о раду на које се
тужилац у тужби позива, с обзиром на то да је тужилац у тужби предложио да се наведени уговори прибаве од стране туженог, као и због тога
што током поступка није оспорена чињеница да је тужилац у спорном
периоду био у радном односу код туженог. (Пресуда Апелационог суда у
Новом Саду, Гж 1. 316/18 од 19. фебруара 2018)

ЗАШТИТА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА
ОД ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ
Статус самохраног родитељa, који запослене у основној и средњој
школи и дому ученика штити од отказа уговора о раду по основу
вишка запослених, не мора се доказивати судском одлуком већ се и
другим доказима може доказивати да је запослени у време доношења
одлуке о отказу имао такав статус.
Из образложења:
Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је била у радном односу
на неодређено време код тужене школе, са 25% од пуног радног времена
на радном месту наставника физичког васпитања. Тужиља је решењем
тужене од 1. септембра 2011. године проглашена запосленим за чијим је
радом престала потреба почев од наведеног
датума. Решењем од 13. децембра 2011. године тужиљи је отказан уговор о раду због престанка потребе за њеним радом и радни однос јој је престао даном исплате отпремнине,
30. децембра 2011. године, јер тужиљи није
могло бити обезбеђено остваривање других
права запосленог за чијим је радом престала
потреба, из члана 36. тада важећег Посебног
колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
(у даљем тексту: ПКУ).
Школски одбор је одбио приговор тужиље
на решење о отказу уговора о раду.
Тужена је у поступку доношења решења
о отказу уговора о раду извршила бодовање
на основу критеријума прописаних ПКУ: На
основу уверења Центра за социјални рад од
4. јануара 2011. године, утврђено је да је 8.
новембра 2005. године разведен брак тужиље
и њеног супруга; да није одлучено о вршењу
родитељског права; да тужиља самостално
врши родитељско право и да се о деци непосредно брине и са њима живи у заједничком
породичном домаћинству.
Из овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је извео правилан закључак да у конкретном случају није било услова да се примени отказни разлог из члана 179. став 1. тачка 9) тада важећег Закона о раду, а у
вези са одредбама чл. 34. до 389. ПКУ, које искључује наступање отказног
разлога јер тужиља као самохрани родитељ ужива посебну заштиту од
отказа по основу вишка запослених, која је установљена ради обезбеђења
социјалне сигурности и посебне заштите породице.
Жалбени наводи тужене у суштини се своде на указивање да битна
чињеница – статус самохраног родитеља – није утврђена на основу правно ваљаних доказа, износећи тумачење да се ова чињеница у смислу
одредбе члана 77. Породичног закона, може утврђивати само на основу
одлуке суда. међутим, овај суд сматра да је релевантан стварни, реални
статус тужиље који је постојао у време престанка радног односа, што се
утврђује из потврде Центра за социјални рад, решење о разводу брака,
које је тужена имала још у току поступка давања отказа уговора о раду,
као и исказа сведока.
Уверење Центра за социјални рад о чињеницама о којима тај орган
води службену евиденцију, у смислу одредбе члана 161. Закона о општем управном поступку, има значај јавне исправе. Поред тога, терет
доказивања чињеница које образују основ за отказ уговора о раду и
оправданост отказа лежи на послодавцу. С тим у вези, терет доказивања
тврдње да су у уверењу неистинито утврђене чињенице и да су испуњени
услови за отказивање уговора о раду по основу вишка запослених био је
на туженој школи. (Пресуда Апелационог суда у Нишу, Гж1. 245/16 од
4. фебруара 2016)
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Zanimljivosti

DEVOJČICA ZA FOTOGRAFIJU NA
„STRANICI SRAMA“,
DOBILA DEBELU ODŠTETU OD
FEJSBUKA
Fejsbuk je platio nadoknadu 14-godišnjoj devojčici u pravosnažnom pravnom postupku nakon što su njene nage fotografije bile objavljene na ovoj mreži. Tim advokata koji je zastupao ovu devojčicu iz Severne Irske pokrenuli su
postupak na Višem sudu nakon što je njena fotografija objavljena na „Stranici
srama“ nekoliko puta između novembra 2014. i januara 2016. godine. „Da su
ove slike bile objavljene u novinama ili na TV-u, bilo bi ozbiljnih posledica,
tako da bi te iste posledice trebalo biti primenjene kada je u pitanju bilo koja
platforma koja se koristi u sferi društvenih medija“, rekao je advokat Pirs Mekdermot koji zastupa devojku. Fejsbuk je uvek do sada tvrdio da za sadržaj nisu
odgovorni oni, nego onaj ko ih je postavio na tu mrežu. Sada se stavlja akcenat na provajdera koji bi trebalo da reaguje na nepristojne, uvredljive i ostale
uznemirujuće sadržaje koji se objavljuju na njegovoj mreži, piše „Dejli mejl“.
Fejsbuk zabranjuje eksplicitne slike, a širenje „osvetničke pornografije“
može dovesti do zatvora u trajanju do dve godine na teritoriji Velike Britanije.
Ali i pored toga imaju mnogo problema sa društvenim mrežama. Brojke koje
su prikazane prošle godine pokazale su da je Fejsbuk preplavljen sa 54.000
slučaja pokušaja širenja i iznude pornografije, samo za jedan mesec.
Moderatori su prijavili oko 51.300 potencijalnih slučajeva pornografije iz
osvete koji se definišu kao pokušaj da se intimne slike koriste za sramoćenje,
ponižavanje ili osvetu. Takođe su označili 2.450 mogućih slučajeva sekstorije, klasifikovane kao pokušaj da se slike koriste prilikom iznuđivanje novca
ili dobijanja još slika. Više od 14.000 naloga je bilo onemogućeno u vezi sa
navodima, od čega je 33 ispitana
slučaja uključivalo i samu decu. Od
tada, Fejsbuk je preduzeo korake
da zaustavi pornografiju i trenutno
isprobava algoritme u Australiji gde
zabrinuti građani mogu sami slati
svoje slike kompaniji kako bi sprečili njihovo kačenje u budućnosti.

NAUKA UTVRDILA: ONI KOJI
MANJE LAŽU VIŠE PSUJU
Previše psujete i iako znate da bi trebalo da „pripazite na svoj
jezik“, jednostavno ne možete da prestanete? “Problem” je u
tome što ste iskrena osoba, kažu naučnici, piše N1. Osobe sklone psovanju su mnogo pouzdanije i iskrenije od onih koji ne
koriste psovke u svom govoru, pokazalo je istraživanje u kojem
je učestvovalo 276 osoba. Učesnici su u svrhe istraživanja zapisivali svoje uobičajene psovke i navodili u kojim ih situacijama
koriste. Takođe, povezivali su te psovke sa osećanjima u trenutku njihovog izricanja i popunjavali su test u kojem su otkrili
koliko često i u kojim situacijama lažu. Upoređivanjem rezultata
otkriveno je da oni koje manje lažu – više psuju. Stoga, ako vam
neko ubuduće bude prigovarao zbog psovanja, uvek se možete
braniti time da ste samo iskreni.

DŽEJMI OLIVER: ZABRANITI
PRODAJU ENERGETSKIH NAPITAKA
DECI

UNS MEĐU 250 NAJBOLJIH
UNIVERZITETA
Univerzitet u Novom Sadu po drugi put se pojavljuje na QS
rang listi (Qyacqyarelli Symonds, Velika Britanija) i nalazi se
među 250 najboljih univerziteta iz oblasti poljoprivrede i šumarstva, pošto je rangiran između 201. i 250. mesta, što predstavlja napredak u odnosu na prošlogodišnje rangiranje kada
je Univerzitet u Novom Sadu bio između 251. i 300. mesta. QS
rang lista jedna je od tri najznačajnije liste za rangiranje univerziteta u svetu, pored Times Higher Education liste i Šangajske
liste. Kriterijumi na osnovu kojih se rangiraju univerziteti na QS
rang listi su akademska reputacija, citiranost radova, reputacija poslodavca i X-indeks citiranosti istraživača. Za ovaj uspeh
Univerziteta u Novom Sadu zaslužni su Poljoprivredni fakultet i
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

POSLEDICE UKIDANJA INTERNET
NEUTRALNOSTI
Princip po kome se sve informacije i sadržaj na internet mreži tretiraju jednako, Net neutrality, je 14. decembra 2017. odlukom komisije za komunikaciju
SAD (FCC) ukinut. Američka javnost koja je obično polarizovana između republikanaca i demokrata u ovom slučaju je gotovo bila jedinstvena. 80 odsto
Amerikanaca se zalaže za opstanak internet neutralnosti. Ipak, Trampova administracija se nije previše obazirala na glas javnosti i regulisala je internet tržište tako da bude u interesu velikih korporacija, ukidanjem internet neutralnosti.
Jednaka prava za sve na internetu su prestala da važe, barem u Americi. Vodeći
američki internet provajderi su tako dobili odrešene ruke da u skladu sa svojim,
a verovatno i državnim interesima, usporavaju, ograničavaju i blokiraju internet
onome kome to žele. Fama i strah od „zlih ruskih hakera“ je tako poslužio svojoj
svrsi – većoj komercijalizaciji i većem monopolu američkog interneta.
Ukidanje internet neutralnosti prosto znači da će provajderi neravnopravno
regulisati internet saobraćaj. Naravno u interesu većih i jačih. Mogućnost pojave nekog novog Cukerberga i Fejsbuka, nakon ukidanja internet neutralnosti
je svedena na minimum. Start ap, inovatori i male internet firme, će praktično
ovim novim regulacijama američkog interneta biti ugušeni. Ukidanjem internet
neutralnosti, internet provajderi će moći da prodaju određene delove interneta po
određenim cenama i da određene blokiraju sadržaje. Poput današnjih kablovskih
operatera, internet provajderi će birati i prodavati internet paket koji ćete moći
koristiti. Sve što ne bude uključeno u taj paket, prosto vam neće biti dostupno.
To bi otprilike moglo da izgleda ovako: Nasuprot ovom američkom ograničavanju internet neutralnosti, Evropska unija je u Ženevi donela odluku da će
internet u EU ostati transparentan i neutralan. Internet budućnosti biće inkluzivan, transparentan i kredibilan, stoji u deklaraciji koju su potpisali evropska komesarka Marija Gabrijel i članovi Evropskog parlamenta. Jasno je da besplatan
sadržaj, koji budu nudili evropski i drugi provajderi u svetu koji ne prihvate američka pravila igre, će biti ozbiljna konkurencija američkim provajderima. Treba imati u
vidu da su najveće internet kompanije upravo američke. Politika izolacionizma, koju je
Tramp dugo najavljivao bi mogla započeti
baš ovim novim regulacijama interneta. U
svakom slučaju, dve suprotne odluke EU i
Amerike, će polarizovati internet na „američki“ i „slobodan“, odnosno internet po
američkom ili evropskom modelu, a sva dalja dešavanja oko interneta će se bazirati na
te dve odluke. Kako će to na kraju izgledati,
i ko će odneti prevagu, ostaje da se vidi.

Slavni kuvar Džejmi Oliver pozvao
je pre nekoliko dana evropske vlasti da
hitno zabrane prodaju energetskih pića
deci jer sumnja na povezanost njihove
konzumacije i lošeg učinka u školi. –
Ako nam kompanije koje proizvode
energetska pića sugerišu da se njihovi
proizvodi ne preporučuju deci, zašto
desetogodišnjak može da ga kupi kad
god želi. Hitno je potrebno da vlada
postavi starosnu granicu za prodaju
energetskih napitaka – rekao je Oliver upozorivši da čak 69 odsto tinejdžera
i 24 odsto dece ispod 10 godina u Velikoj Britaniji konzumira ove napitke.
Evropska komisija je potvrdila da države članice imaju odrešene ruke da
postave starosne granice za kupovinu ovih proizvoda.
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