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Конференцијом „Безбедна и здрава генерација“  која је одржа-
на у Сомбору  свечано je обележен 12. јун - Светски дан бор-
бе против дечјег рада. Конференција је почела спотом „Свако 
је слеп све док не прогледа и нико не може бити слободан док 
постоји ропство“ – својеврсном химном покрета „Не дечијем 
раду“ и обраћањем домаћина проф. Хаџи Здравка М. Ковач, 
председника НСЈСС, проф.  Душана Кокотa, председника НСЈСВ 
и  Ранка Хрњазa, председника ИО НСПРВ. Они су указали на 
вишегодишње бављењем овом у Србији  запостављеном друшт-
веном темом и потребом да се дечијем раду приступи системски 
и институционално.  Напоменули су да су ове године, Светски 
дан борбе против дечјег рада (WDACL), као  и Светски дан без-
бедности и здравља на раду (SafeDay) у центру глобалне потребе 
за побољшањем безбедности и здравља младих радника и потпу-

ном елиминацијом дечијег рада.
Као увод у тему конференције емитован је филм 

ILO-IPEC-а „Светски дан против дечијег рада 2018“, 
након чега су говорили: Милана Минарски,   пред-
ставница  Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја  из Школске управе Сомбор, Ана 
Ерић, представница  Школе  за основно образовање 
одраслих Сомбор, Миле Сузић, заменик начелника 
ПУ Сомбор МУП, Милан Проле заменик начелика 
одељења за просвету Градске управе Сомбор, Зоран 
Борак директор ОШ „И. Л. Рибар“  која образује 
децу мигранте и Александра Младеновић ученица 
III2  Средње економске школе Сомбор, победница 
на конкурсу која је прочитала свој рад „Свако има 
право на образовање“.

Они су закључили да ове заједничке кампање 
имају за циљ да убрзају активности у циљу 
постизања Циља одрживог развоја (SDG) 8.8 - си-
гурног радног окружења за све раднике до 2030. го-
дине и SDG 8.7 -  елиминацију свих облика дечијег 
рада до 2025. године. Остваривање ових циљева 
биће на  корист следеcће генерације глобалне радне 

снаге, те  захтева усаглашен и интегрисан приступ елиминацији 
дечијег рада и промовисању културе превенције здравља на раду. 
Све побројане институције треба да се ангажују на спречавању 
дечијег рада и експлоатације деце, која укључује и оне најружније 
и најекстремније појавне облике – проституцију и трафикинг.

Уместо закључка презентацију „Безбедна и здрава генерација“ 
одржао је проф. Хаџи Здравко М. Ковач који је закључио да је 
деци место у школи и да сва деца света треба да  добију квали-
тетно и бесплатно образовање, бар до доби кад им  је законски 
дозвољен рад.

У завршном делу одржан је концерт ученика и професора 
МШ „Петар Коњовић“ Сомбор под насловом „Музиком против 

дечијег рада“ и свечаност поделе награда и признања учес-
ницима на конкурсима „Одговорност за SDG4 и учешће 
грађана. Испуните ваше обавезе“, а након перформанса 
„Црвени картон за дечији рад“ уследио је  коктел за све госте 
и учеснике Конференције.� (Више�на�стр.�5–8)

У овом броју можете још читати:
ИЗ ИСТОРИЈЕ ОБРАЗОВАЊА ..................................................................... стр. 2
ТРИ ВЕКА СИЛБАШКЕ ШКОЛЕ ................................................................ стр. 2
ОШ „ЦРЊАНСКИ“ ИПАК УКИНУТА ....................................................... стр. 3
ЈАВНА РАСПРАВА О ЗАКОНУ О ШТРАЈКУ ............................................ стр. 4
ОГЛАСИО СЕ ЛАЖНИ ПРЕДСЕДНИК СРПС-А БРАЈКОВИЋ ............ стр. 4
УКИНУТИ УРЕДБУ О ЗАБРАНИ ЗАПОШЉАВАЊА ............................. стр. 4
И ПРОСВЕТАРИМА СТАНОВИ ПО ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА .. стр. 4
ПЛАТЕ У ВОЈВОДИНИ ИСПОД РЕПУБЛИЧКОГ ПРОСЕКА ............. стр. 9
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ПЛАТЕ ГОТОВО 500 ЕВРА ............................... стр. 10
ЗАРАДЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ВЕЋЕ 5-10 ОДСТО?............................. стр. 10
ГОДИШЊИ ОДМОР И ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАД ........ стр. 11
РАЗЛОЗИ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ .................................................. стр. 11
ШКОЛА ОДГОВОРНА ЗА ШТЕТУ КОЈУ ЈЕ ПРЕТРПЕО УЧЕНИК стр. 11 
НАЈБОЉИ ЂАЦИ КОРИСТЕ ИНТЕРНЕТ 1,5 ЧАС ДНЕВНО ............ стр. 11
ЛОЛУ (3) ВРАТИЛИ ИЗ ВРТИЋА ЗБОГ ХАЉИНЕ! .............................. стр. 12
ТРАМП БИ ДОБИО ДВОЈКУ ...................................................................... стр. 12
У ШКОТСКОЈ РОБОТ “ПОПИО” ОТКАЗ ............................................... стр. 12



2 strana Maj-Jun 2018.

Prema dostupnim podacima osnovna škola 
u Silbašu postojala je već 1762. godine, a 
moguće i ranije, jer u popisu stanovništva 

1756/57. godine spominje se da u Silbašu živi i uči-
telj Moskalji.

Predanja pak kazuju da je, i pre tog perioda, 
pored crkvene porte na mestu gde se danas nalazi 
crkvena ćelija, nekada postojala kućica pokrivena 
trskom koju je podigla Srpska crkvena opština radi 
izvođenja organizovane školske nastave. Kao prvi 
učitelj u toj školi pominje se izvesni Samuilo.

U kasnijem periodu Silbaš je imao dve srpske 
pravoslavne veroispovedne škole. Jednu sa jednom 
učionicom, zidanu 1874. godine, drugu 1891. godi-
ne. Neki podaci govore da je pored školske učionice 
1895. godine dozidana još jedna, a pod istim krovom 
i učiteljski stan. Te godine za školu je stasalo 342 dece 
(181 žensko i 161 muško), a za „poftornu školu” njih 
118 (50 ženske i 68 muške dece). Od tog broja dece 
osnovnu školu, u navedenoj godini, polazilo je 315 
(150 ženske i 165 muške).

Nedeljna škola koju su deca dužna da pohađaju 
nedeljom i praznikom do navršene 15 godine, zvala 
se poftorna škola, a pohađalo je njih 92 (36 ženskih 
i 56 muških). U spisima se napominje kako je školu 
pohađalo i 13-toro nazarenske dece. Pored ponav-
ljanja gradiva koje se učilo u glavnoj školi, ovde se 

još učilo i ono najpotrebnije o zemljoradnji 
i domaćinstvu, istoriji srpskog naroda i duž-
nostima podanika.

Kako su se u Silbaš 1814. godine, prema 
jednim, ili čak 1799. godine prema drugim 
izvorima, naselili i Slovaci to je zahtevalo 

da se pristupi i obrazovanju slovačke dece na mater-
njem jeziku. Kao i kod Srba, i kod Slovaka je osnov-
no obrazovanje započelo u crkvi, kasnije u objektima 
pri crkvi i pod njenim patronatom. Kao prvi učitelj 
na slovačkom jeziku pominje se Maćej Ondrej Fran-
ko, bez navođenja godine u kojoj je radio. Đaci su 
1919. godine izučavali nauke kršćanske, srpski jezik, 
slovenski jezik, račun, geometrijske oblike, srpsku 
istoriju, opštu istoriju, zemljopis, poznavanje čove-
ka i jestastvenice, fiziku, hemiju, poljsku privredu, 
lepo pisanje, crtanje, pisanje, gimnastiku, ženski rad 
(samo za devojčice), ručni rad, a postojala je i ocena 
iz vladanja. Na kraju školske godine učenici svakog 
razreda polagali su ispit. Kako su u to vreme u silbaš-
koj školi postojala srpska i slovačka odelenja, škola 
je u isto vreme nosila naziv Srpska državna osnovna 
škola i Slovačka državna osnovna škola i imala dva 
školska pečata (ćirilični i latinični). Od 1929. godine 
umesto srpskih, uvedena su jugoslovenska odelenja, 
a umesto slovačkih, odelenja čehoslovačkog nastav-
nog jezika.

Od 1919. godine škola je više puta menjala ime. 
Pod imenom Srpska državna osnovna škola - Slo-
vačka državna osnovna škola radila je od 1919. go-
dine do 1930. kada menja naziv u Državna osnovna 
škola, od 1934. radi kao Državna narodna škola „Dr 

Svetozar Miletić”, od 1944. Osnovna škola - Silbaš, 
od 1955. do 1957. kao Osmogodišnja škola Silbaš.

Tadašnji učiteljski kolektiv 1956. godine uputio 
je Predlog Sreskom narodnom odboru u Bačkoj Pa-
lanci da se izvrši preimenovanje škole koji je naišao 
na pozitivan odgovor. Rešenje je stiglo 14. aprila 
1957. godine. Od tog datuma škola zvanično dobija 
novo ime Osmogodišnja škola „Braća Novakov“ 
koje zadržava do današnjih dana. Osmogodišnjoj 
školi u Silbašu 1959. godine pripojena je škola u 
Paragama, a 1973. godine i škola u Despotovu.

Najviše silbaških đaka upisanih u prvi razred 
bilo je školske 1940./41. godinu, 62 u jugosloven-
sko i 69 u odelenje na čehoslovačkom nastavnom 
jeziku. Školske 2017./2018. godinu u prvi razred 
Osmogodišnje škole „Braća Novakov” upisano je 
18 učenika Silbašana, 17 na srpskom i 1 učenica na 
slovačkom jeziku.

� Budimir�M.�Popadić

Početkom juna prof. M. Kojović je izneo, a prof. dr 
Mirko Vujošević, redovni član Akademije inženjer-
skih nauka Srbije podržao ideju da se na Student-

skom trgu u Beogadu podigne spomenik Emilijanu Josimo-
viću.

U prilog tome ovde navodimo nekoliko činjenica o životu 
i radu skoro zaboravljenog profesora i rektora Velike škole 
(danas Univerziteta u Beogradu).

Emilijan Josimović je rođen je Staroj Moldovi (Banat, 
Rumunija) 1823. godine. Inženjer politehnike i diplomac fi-
lozofije jestastveničkih nauka na Univerzitetu i Politehnici u 
Beču postao je 1845. i vrlo brzo posle toga napustio posao u 
Mađarskoj i došao u Beograd. Tu je sav svoj radni vek do 1878. g. proveo u držav-
noj službi u prosvetnoj, visokoškolskoj struci, držeći predavanja iz različitih oblasti 
tehničkih nauka u koje je on računao i matematiku. Dvadeset godina je bio profesor 
na Artiljerijskoj školi (kasnije Vojna akademija) i trinaest godina na Velikoj školi. 
Redovni profesor Velike škole postao je 1869. godine. Josif Pančić ga je odredio za 
svog zamenika. Bio je i rektor Velike škole za školsku 1876/77. godinu.

Član Društva srbske slovesnosti bio je od samog dolaska u Beograd. Kad je 
društvo ukinuto, osnovano je Srpsko učeno društvo i E. Josimović je jedan od 

njegovih osnivača. Najznačajniji njegov stručni rad je na ge-
odetskom premeravanju Beograda u Šancu i na izradi plana 
regulacije Stare varoši. Smatra se da je on najzaslužniji što 
je Kalemegdan pretvoren u park. Navedimo da je uticao na 
uređenje beogradske luke na Savi i da je predlagao prokopa-
vanje tunela od tadašnje Bare Venecija do Dorćola, tunela o 
kome se i danas govori. Objavio je više knjiga.

Pored profesionalnog rada, E. Josimović ima bogatu druš-
tvenu delatnost. Jedan je od osnivača „Beogradskog pevač-
kog društva” i tvorac njegovog statuta. Bavio se i umetnosti-
ma kao što su fotografija pejsaža (uz Anastasija Jovanovića 
prvi umetnički fotograf u Srbiji), drvorez i unutrašnje uređe-

nje prostorija.
Bio je član Pozorišnog odbora, odnosno Odbora za izgradnju Narodnog pozo-

rišta. Bio je član odbora Fonda Ilije M. Kolarca od 1861. do 1871. godine. Sarađi-
vao je u novosadskom „Napretku”. Bio je predsednik Društva za potpomaganje i 
vaspitavanje siromašne i napuštene dece (decembar 1879–januar 1880), većinom 
ratna siročad.

Srpski narod treba da se ponosi imenom i radom Emilijana Josimovića i ne sme 
da dozvoli da se njegovo ime zaboravi.

TRI VEKA 
SILBAŠKE ŠKOLE

Iz istorije obrazovanja

EMILIJAN JOSIMOVIĆ: ZABORAVLJENI 
PROFESOR I REKTOR VELIKE ŠKOLE

Vasa Stajić rođen u Mokrinu 10. februara 
1878. godine umro je upravo na dan svoga 
rođenja 1947. godine u Novom Sadu. Stajić 

srpski filozof i pisac bio je učenik profesora Aleksan-
dra Sandića.

Gimnaziju učio u Velikoj Kikindi, Sremskim Kar-
lovcima i Senju. Kao učenik bio je zbog socijalističke 
agitacije isključen iz karlovačke gimnazije. Studirao je 
prava, a potom filozofiju u Budimpešti, Parizu i Laj-
pcigu, a diplomirao je 1902. u Budimpešti. Propagirao 
je ideje profesora Sandića i predvodio je Reformistički 
srpski nacionalni pokret mlade vojvođanske inteligen-
cije. 

Ideje koje su zaokuplјale njegovu pažnju politički 
se svrstavaju u socijalističke, ali slobodno se može reći 
da su one prvenstveno bile humanističke i patriotske. 
Ne odustajući od njih, bez obzira na to što je još kao 
učenik snosio posledice, bio je i osnivač Reformistič-

kog srpskog nacionalnog pokreta mlade vojvođanske 
inteligencije, što nikako nije odgovaralo tadašnjoj vla-
sti. Svesrdno se zalagao za nacionalno, narodno uje-
dinjenje u Habzburškoj monarhiji zbog čega je i bio 
osuđen na deset godina robije u zatvoru koji se nalazi 
na teritoriji današnje Slovačke.

Svoj životni poziv pronašao je u prosvetitelјstvu, 
odnosno prosveti, poput Dositeja, koga je izuzetno 
cenio, pa je radio kao učitelј i profesor u Plјevlјima, 
Pakracu, Somboru i Novosadskoj muškoj gimnaziji.

Došavši iz Pakraca školske 1904/05. počeo je sa 
radom kao profesor i suplent u Pljevaljskoj gimnaziji, 
gde je u istom periodu radio profesor i istoričar Gligo-
rije Elezović.

Izdavao je časopis „Novi Srbin“ i „Prosveta“. Zbog 
svojih ideja bio je često proganjan i osuđivan. Bio je 
jedno vreme sekretar Matice srpske i urednik „Letopi-
sa“ (1921. i 1936). 

Napisao je preko 20 knjiga od kojih su mu najpo-
znatije „Novosadske biografije“ u šest tomova, „Ve-
likokikindski distrikt“ i druge. Posebno se istakao 
studijama o Svetozaru Miletiću (1926, prepravljeno 
i doterano 1938), kao i Jovanu Jovanoviću Zmaju 
(1933). Napisao je preko 100 naučno-stručnih raspra-
va. Posle Drugog svetskog rata izabran je za doživot-
nog predsednika Matice srpske.

Zaslužan je za pokret planinarstva i izletništva u 
Vojvodini. Godine 1923. aktivno učestvuje u organi-
zovanju Novosadske podrižnice Srpskog planinarskog 
društva, koja 1924. postaje Planinarsko društvo Fruška 
gora. 

Ono što, između ostalog, Vasu Stajića čini velikim 
jeste neverovatni patriotizam i lјubav prema sopstve-
nom narodu, ali i želјa da svi u njegovoj državi imaju 
podjednaka prava bez obzira na nacionalnu pripadnost. 
Stoga je bio protiv svih oblika nacionalizma i šoviniz-
ma, nazivajući tu pojavu lažnim patriotizmom. Pripa-
dao je srpstvu celim bićem, ali kao Vojvođanin, čovek 
koji je navikao da živi u zajednici različitih naroda.

Jedna osnovna škola u Novom Sadu i osnovna škola 
u Mokrinu nose njegovo ime.

VASA STAJIĆ: SJAJAN ŽIVOT 
IZMEĐU DVA 10. FEBRUARA
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„Postojeća Odluka o mreži osnovnih škola sa se-
dištem na teritoriji grada Subotice nije u skladu sa 
realnim potrebama školskog sistema u Subotici“, 
odlučili su gradski oci, a potvrdila skupština Grada. 
„Analizirajući pokazatelјe: brojno stanje učenika, 
broj odelјenja u prethodnih trinaest godina, suficit 
nastavnog kadra, materijalna sredstva koja se troše 
na osnovno obrazovanje i broj školskih objekata i 
njihovu teritorijalnu raspoređenost, centralne škole 
koje imaju manje od 480 učenika, pri čemu u njiho-
voj blizini manjoj od 2 km postoji još jedna centralna 
škola može se zaklјučiti da se smanjuje broj učenika 
uz povećanje materijalnih troškova, a samo neznatno 
se smanjuje broj odelјenja. Utrošak sredstava po uče-
niku rapidno raste kao i ukupan utrošak za materijal-
no održavanje obrazovanja“, navedeno je u pratećem 
elaboratu, na osnovu koga su gradski većnici i gradski 
parlamentarci doneli odluku o gašenju škole koja je 
bila jedna od retkih u kojoj se broj učenika povećavao 
i pripojili ju školi koja je u istom periodu izgubila go-
tovo trećinu đaka.

Elem, „Na osnovu analize potreba i stvarnog stanja, 
inicirane od strane resornog ministarstva, a u skladu 
sa pomenutom uredbom, predloženo je (a od strane 

nadležnih i usvojeno, prim. aut.) ukidanje 
Osnovne škole „Miloš Crnjanski“, sa sedi-
štem u Subotici, Banijska 67. Ovakav model 
racionalizacije podrazumeva ukidanje statusa 
pravnog lica jednoj školi i zadržavanje obe 
zgrade u svrhu izvođenja nastave. Naime, 
predmetna škola ima ukupno 355 učenika od 
prvog do osmog razreda, radi u jednoj sme-
ni, a nalazi se na udalјenosti od 0,11 km od 
Osnovne škole „Jovan Mikić“. Ove dve škole 
dele isto dvorište“, kaže se u elaboratu i pred-
logu Odluke. 

Kako se u nastavku navodi da se „nastavno osoblјe 
i stručna služba pripajaju Osnovnoj školi „Jovan Mi-
kić““, mogu se očekivati mnoge radno-pravne začko-
ljice u vezi statusa dosad zaposlenih u OŠ „Crnjanski“, 
ali i zaposlenih u OŠ „Jovan Mikić“. Naime, kako je 
stručna služba malobrojna i po sistematizaciji čine 
ju: pedagog, psiholog, medijatekar, saradnici u nasta-
vi (ako ih je i bilo u školi koja se gasi, ali i u drugoj, 
prim. aut.) i još poneko jasno je da će deo zaposlenih 
(spremačice, majstori na održavanju, administrativno-
finansijski radnici, šef računovodstva, sekretar, pa čak 
i direktor (koji nisu pobrojani u spornoj Odluci) biti 
pod pretnjom proglašenja za radnike za čijim je radom 
prestala potreba, dakle „tehnološki višak“, a da nije ni 
sprovedena zakonom propisana procedura za to.

Dakle, iako je Grad bio vlastan da donese Odluku 
o mreži predškolskih ustanova i osnovnih javnih ško-
la sa sedištem na teritoriji grada Subotice i tvrdi da je 
ista u skladu sa odredbama člana 3. stav 3. Uredbe o 
kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predš-
kolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola 
(„Sl. Glasnik RS“, broj 21/18), ostaju brojne nedoumi-
ce i što se tiče zaposlenih i onih koji će nesporno biti 

višak, pogotovu što će jedni na listu viškova, a drugi 
za Nacionalnu službu za zapošljavanje, ali i imovine 
škole koja se gasi.

Stoga nismo sigurni da se „predloženom mrežom 
omogućava jednako pravo i dostupnost obrazovanja 
i vaspitanja svoj deci i učenicima uz potpuni obu-
hvat dece i učenika odgovarajućeg uzrasta za sticanje 
osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Osnove za izradu 
Odluke o mreži osnovnih javnih škola sa sedištem na 
teritoriji grada Subotice su pripremlјene uz primenu 
kriterijuma racionalnosti, efikasnosti i efektivnosti 
mreže, kao i organizovanih demografskih, geograf-
skih, kulturnih i ekonomskih kriterijuma“ kako tvrde 
oni koji su doneli ovakvu Odluku.

Da su gradski oci i parlamentarci „pretresli“ celu 
sadašnju mrežu škola na teritoriji Grada i po kriteri-
jumima spojili još poneku školu, u novu mrežu škola 
možda bi pomislili da je u pitanju optimalizacija (ili 
optimizacija kako tvrde nadležni iz resornog mini-
starsta) odnosno racionalizacija koja je svakako nemi-
novna i za koju se i naš Sindikat zalaže još od 1996. 
godine, ovako ostaje utisak da je izvršen udar na školu 
sa perspektivom, a da su u pozadini neki, bar nama, 
nepoznati razlozi. 

Nadamo se da će, u skladu sa obećanjima koja nam 
je lično dao gradonačelnik, svi zaposleni biti zbrinuti, 
iako neznamo kako je to pravno moguće. Međutim, 
ako se i to nekim čudom desi, jasno je da će vrlo brzo 
Grad Subotica, kao uostalom i druge JLS morati posao 
racionalizacije ponovo staviti na dnevni red, jer ovo 
sigurno nije konačno rešenje i da će možda neki za-
posleni ovaj put zbrinuti ponovo biti pod pretnjom da 
ostanu bez škole i naravno bez posla. 

  prof.�Hadži�Zdravko�M.�Kovač

LABAN: NE GASIMO OŠ „CRNJANSKI“, 
PRIPAJAMO JE OŠ „JOVAN MIKIĆ“ 

Zaposleni da ne brinu: niko neće ostati bez posla!

Predstavnici NSPRV (predsednica GO NSPRV Jelena Zejak, koordinatorka 
NSPRV za grad Suboticu Otilija Kiš, predsednica NSPRV OŠ „Miloš Cr-
njanski“ Branislava, savetnik u Sindikatu Hadži Zdravko M. Kovač, i prav-

nik Tomislav Drvar 11. juna su, na zahtev Sindikata, prisustvovali razgovoru sa Bog-
danom Labanom, gradonačelnikom Subotice. Sastanak je sazvan na zahtev Sindikata, 
a po pitanju stava gradske vlasti u slučaju najavljenog gašenja subotičke OŠ „Miloš 
Crnjanski“. 

Predstavnici Sindikata su izjavili da su iznenađeni najavlјenim gašenjem OŠ 
„Miloš Crnjanski“ iz Subotice, tim pre što su donedavno uveravani iz Ministarstva 
prosvete da škole u Školskoj upravi Sombor (škole sa teritorije Zapadnobačkog i i Se-
vernobačkog okruga) nisu u ovom trenutku predmet pilot projekta optimizacije broja 
škola u Republici Srbiji i da su sa pravom zabrinuti za radno-pravni status zaposlenih 
u ovoj školi među kojima je i 37 članova NSPRV. Oni su rekli gradonačelniku Labanu 
da u donošenju Akta o mreži javnih škola na teritoriji Grada Subotice, na osnovi kog 
se škola i gasi sindikati nisu ni konsultovani, a kamoli u tom poslu sudelovali. Nagla-
sili su i da je od 2010. godine kad je Akt donet pa do danas bitno izmenjena školska 
slika u Subotici i da bi bilo bolje da je napravljen nov elaborat o mreži škola. Sindikat 
ne spori pravo lokalne samouprave da donosi Akt o mreži predškolskih ustanova i 

osnovnih škola na teritori-
ji Grada, ali je za Sindikat 
neprihvatlјivo da se to 
radi tajno i bez svih sindi-
kata koji imaju članstvo u 
školama koje su predmet 
optimizacije, odnosno ra-
cionalizacije. 

Predstavnici NSPRV su insistirali da im gradonačelnik jasno kaže kakav je stav lo-
kalne samouprave o statusu pominjane škole „Crnjanski“ i da li se škola gasi ili pripaja 
susednoj OŠ „Jovan Mikić“, na šta je Laban odgovorio da se „ne radi o gašenju škole 
“Miloš Crnjanski“ već pripajanju OŠ „Jovan Mikić“ i da niko od zaposlenih neće 
ostati bez posla“ i da će tako i glasiti već pripremljena odluka koju već sutra ili naj-
kasnije prekosutra treba da usvoji gradsko veće, a potom i Skupština grada Subotice.

Ovaj stav su pozdravili predstavnici NSPRV, ali i upozorili na procedure propisane 
Zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom koje se tiču preuzimanja zaposlenih iz 
OŠ „Crnjanski“, kao pitanje položaja dela zaposlenih u OŠ „Jovan Mikić“. Oni su 
naglasili da je lakše doneti odluku nego zbrinuti zaposlene nakon toga i naglasili da 
se u taj posao mora uključiti i Radna podgrupa za praćenje radnog angažovanja Mini-
starstva prosvete koja deluje na teritoriji koju pokriva ŠU Sombor, kao i da Odluka o 
pripajanju OŠ „Crnjanski“ OŠ „Jovan Mikić“ mora sadržati i odredbe o preuzimanju 
zaposlenih. 

Iako je dogovoreno da se održi sastanak sa predstavnicima sindikata posle dono-
šenje Predloga odluke, a pre usvajanja na Skupštini, kako bi se pokušalo naći rešenje 
koje bi zadovoljilo obe strane, nažalost, to se nije i desilo..

Posle neracionalnog, nasilnog i nadasve neza-
konitog gašenja najstarije somborske OŠ “21 
oktobar” u ŠU Sombor koja “brine” o 107 

škola u dva okruga - Zapadnobačkom i Severnobač-
kom gase još jednu uglednu obrazovnu ustanovu. Na-
ime u Planu o racionalizaciji školske mreže (ako ta-
kav Plan uopšte i postoji, pošto nam je poznato da se 
racionalizacija sprovodi u pet Školskih uprava, a ŠU 
Sombor nije bila među njima, prim. aut.). Elem, zbog 

racionalizacije (ili kako 
prosvetne vlasti kažu, 
optimizacije, valjda op-
timalizacije mreže škola, 
prim. aut.) u “nebranom 
grožđu”našla se i subotič-
ka OŠ „Miloš Crnjanski“, 
koja bi kako je planirano, 
trebala da bude zatvorena 
(ili pripojena drugoj ško-
li), što je izazvalo revolt 
nastavnika i roditelja oko 
350 đaka koji je pohađaju. 

Grupa zabrinutih ro-
ditelja poslala je otvoreno pismo gradonačelniku, u 
kome ga mole za pomoć da se sačuva škola koja je 
iznedrila generacije dobrih i čestitih ljudi.

Plan o racionalizaciji donelo je Ministarstvo 
prosvete u dogovoru sa Školskom upravom u 
Somboru, što ovi demantuju i tvrde da je sve “zaku-
vao” pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, koji tvr-
di da je lokalna samouprava bila u obavezi da pripre-

mi plan na lokalnom nivou, a, po njima, škola „Miloš 
Crnjanski“ važi već godinama kao primer neracional-
nosti obzirom na broj đaka i blizinu druge škole.

Podsećamo da je objekat ranije pominjane i ugaše-
ne somborske OŠ “21 oktobar”, danas zgrada okruž-
nog tužilaštva, a da su kolege koje su tada prešle, 
prvenstveno zahvaljujući NSPRV, u OŠ “Bratstvo 
- jedinstvo”, opet u sličnoj situaciji, pošto se i nad 
ovom školom nadvio bauk racionalizacije.

Racionalizacija

IZ NEBA PA U REBRA:  
OŠ „M. CRNJANSKI“ 
PRED GAŠENJEM?

• Roditelji pisali gradonačelniku: Od Labana 
ni glasa • Plan o racionalizaciji donelo 

Ministarstvo prosvete?! • Odluka nije od juče?

Laban nije održao reč

OŠ „CRNJANSKI“ 
IPAK UKINUTA 
Nastavnici i stručni saradnici 

prelaze u OŠ „Mikić“?



4 strana Maj-Jun 2018.

Ranko Hrnjaz, predsednik NSPRV uputio je 18.06.2018. Mladenu Šar-
čeviću, ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dopis u kom 
ga podseća da mu je “u poslednjih nekoliko godina uputio više dopisa 

vezanih za diskriminatorsku Uredbu o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, a 
samim tim i zabrani zapošljavanja u obrazovanju”. 

“Nažalost, do današnjeg dana nema naznaka da bi ovaj problem mogao biti 
(konačno) rešen i pored toga što se u javnost barata podatkom da u sistemu obra-
zovanja radi oko 20.000 zaposlenih na određeno vreme. Ogroman broj njih radi 
na upražnjenim i sistematizovanim radnim mestima i apsolutno su stručni za po-
slove koje obavljaju. Često, iako ovi zaposleni sa svojim učenicima osvajaju prva 
mesta na republičkim takmičenjima u organizaciji ministarstva prosvete, strepe 
da li će prvog septembra dobiti ugovor za narednu školsku godinu”, kaže Hrnjaz.

“Za njih je rešavanje stambenog problema i odobravanje dugoročnog kredi-
ta nešto o čemu mogu samo sanjati. Kratkoročne kredite za svakodnevne po-
trepštine dobijaju pod neuporedivo nepovoljnijim uslovima u odnosu na stalno 
zaposlene. Da problem bude još veći oko 70% ovih zaposlenih su žene koje su 
završile master studije i u proseku 4-5 godina rade na određeno vreme. Većina tih 
koleginica su u starosnoj dobi od 30-35 godina, a kako ni jedna uredba ne može 
zaustaviti biološki sat ove koleginice ako se danas-sutra opredele za osnivanje 
porodice i materinstvo, njihova trudnoća je već sada po njih rizična”, upozorava 
predsednik Hrnjaz i dodaje da “ukoliko se ovaj problem hitno ne reši mnogim 
od njih će materinstvo ostati samo pusta želja. Da li taj luksuz jedna država koja 
izumire može sebi da dopusti?

“Neverovatna je priča jedne naše koleginice koja je doktorirala književnost i 

zbog uredbe radi već 6 godina u jednoj osnovnoj školi. koleginica ima 38 godina 
i ima jedno dete, a na drugo se ne sme odlučiti jer se boji da, ukoliko rodi drugo, 
verovatno neće imati čime da hrani ni ono prvo” , kaže Hrnjaz.

“Gospodine ministre, ovaj problem je prvo uočljiv u obrazovanju i reflektuje 
se svake godine u velikom broju manje upisanih odeljenja pa i zatvorenih škola. 
Zato vi kao prvi i najodgovorniji u obrazovanju morate sve uraditi da se zaustavi 
izumiranje ovog naroda i ove države. Ako to ne uradimo, svi drugi rezultati, pa 
makar bili i izuzetni, su besmisleni” kaže Hrnjaz u pomenutom dopisu.

“Gledano pravno, uredba o zabrani zapošljavanja (legalizovana kroz Zakon o 
budžetskom sistemu) je suprotna članu 37. stav 2. Zakona o radu jer primenom 
istog svim zaposlenim koji rade na upražnjenim radnim mestima duže od 24 
meseca radni odnos bi prerastao sa određenog na neodređeno”, podseća Ranko 
Hrnjaz.

“Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ne predviđa mogućnost 
prelaska sa određenog na neodređeno radno vreme, ali takođe i ne predviđa rad 
na određeno na upražnjenim radnim mestima koja su stručno zastupljena. Oči-
gledno je da je uredba kao pod zakonski akt (pa makar i bila ugrađena u zakon 
i budžetskom sistemu) stavila van snage nekoliko odredbi zakona i tako diskri-
minisala veliki broj zaposlenih u javnom sektoru”, kategoričan je prof. Hrnjaz.

“Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine zahteva od nadležnih da na-
vedenu Uredbu stave van snage, a od ministra prosvete da pronađe pravni osnov 
po kome bi svi zaposleni koji rade više od dve godine na upražnjenim radnim 
mestima imali prioritet kod zapošljavanja prilikom raspisivanja konkursa”, pred-
laže predsednik IO NSPRV Ranko Hrnjaz.

Dana 8. maja, u Novom Sadu, održana je prva javna rasprava oko Nacrta 
zakona o štrajku. Ukratko, sve ono što je do sada bilo lose - biće još gore, 
ono što je bilo suprotno demokratskim principima i konvencijama Među-

narodne organizacije rada, ostaje na snazi! Cilj je, očigledno, dodatno ozakonjenje 
važećih nedela!

Na javnoj raspravi, ispred SRPS, učestvovali su predsednik i potpredsednik NS-
PRV Ranko Hrnjaz i Dušan Kokot. Na početku želimo da objasnimo zašto smo u 
podnaslovu “prekrstili” Ministarstvo rada. Kako je Zakon o radu radilo Ministarstvo 
privrede, a Zakon o zaposlenima u javnim službama Ministarstvo državne uprave i 
lokalne samouprave, Ministarstvu rada ostao je samo nerad, odnosno štrajk! Kako su 
ga pripremili možda je i bolje što se nisu bavili gore pomenutim zakonima.

  Gotovo 4/5 vremena predviđenog za diskusiju iskoristili su predstavnici SRPS i 
Unije (uz nas, jedini koji su prisustvovali javnoj raspravi iz oblasti obrazovanja), sa 
posebnim akcentom na član 13 Nacrta o kome se raspravljalo. Za one koji do sada nisu 
upoznati, to je član Nacrta kojim su definisane “delatnosti od opšteg interesa”, odno-
sno delatnosti gde se štrajk može izvesti jedino uz minimum procesa rada. U stavu koji 

prethodi pobrojavanju takvih delatnosti kaže se da bi obustava rada u njima “ugrozila 
život, bezbednost i zdravlje stanovništva” Kako bi pobrojano ugrozila obustava rada 
u školi nije jasno ni zakonopiscima, ali je nažalost jasno predstavnicima sindikata 
učesnika izrade Nacrta! Za one koji ne znaju, u tim pregovorima, zahvaljujući učešću 
u SES-u, sede predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije (odnosno predstavnici 
SOS) i UGS “Nezavisnost” (GSPRS “Nezavisnost”). Kako smo danas javno obave-
šteni od strane koja je branila Nacrt, odluka o tom članu prošla je jednoglasno! 

Ako je prosveta takva delatnost, nama ostaje samo da se čudimo što svaki vikend 
nije vanredno stanje u Srbiji jer su učenici tada van škole. Da li je to možda najava 
da ćemo decu čuvati i vikendom, braneći život, bezbednost i zdravlje stanovništva 
Srbije? Ne bi nas iznenadilo! 

Da li će primedbe koje smo danas izneli biti usvojene, to ne znamo. Znamo samo da 
je članovima sindikata koji su sudelovali u pisanju Nacrta Zakona isplativije da pare 
“bace kroz prozor” nego da ih nekome daju u vidu članarine! 

� Dušan�Kokot

Aktuelno

JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O ŠTRAJKU 
ZAVRŠENA PRE NEGO JE I POČELA

Nakon što je Forum srednjih stručnih škola 
dobio od Ministarstva prosvete direktan do-
kaz da je potpredsednik SRPS-a i predsed-

nik Foruma Milorad Antić nezakonito eliminisan iz 
rada Radne podgrupe za praćenje radnog angažovanja 
za Školsku upravu Beograd i nakon što je Predsed-
ništvo SRPS-a insistiralo, a on to takođe prihvatio, da 
je jedini i nesporan predstavnik SRPS-a u ovoj Rad-
noj podgrupi g-din Antić, lažni predsednik SRPS-a i 
dugogodišnji penzioner Slobodan Brajković opet se 
obrušio i na Antića i na člana Predsedništva SRPS-a 
Dušana Kokota, dopisom članovima Predsedništva 
SRPS-a u kojem ih obaveštava da Miloradu Antiću 
nije dostavljao pozive za sednice Radne podgrupe jer 
isti nije po volji Sindikatu „Nezavisnost“ i Sindikatu 

obrazovanja Srbije, a da Dušan Kokot nema pravo da 
se meša u rad SRPS-a jer i nije član istog. 

Na ovaj način Brajković i dalje obmanjuje svoje i 
drugo sindikalno članstvo jer, ne samo da je nelegal-
no na mestu predsednika SRPS-a, gde mu je istekao 
mandat pre više godina zbog odlaska u penziju, već je 
uzurpirao prava i Statutarnog odbora koji je, navodno, 
menjao Statut SRPS-a iako se nikad nije sastajao u 4 
godine mandata i još više od godinu dana po isteku, 
uzurpirao prava i Nadzornog odbora koji je u jednom 
danu usvojio završni račun za 5 godina unazad, koji je 
sredstva SRPS-a usmeravao na račun Sindikata obra-
zovanja Beograda i pored toga učinio još čitav niz kri-
vičnih i kriminalnih dela, o čemu će se ovih dana izja-
sniti i nadležni sudovi. Nejasno je kako kolege koje 

su pokušale samo da zaštite statutarnost organizacije 
eliminiše, a istovremeno sa ljudima koje je doveo sa 
ulice donosi, po njemu, validne odluke i pri tome još 
i priča o „svom moralnom i ljudskom dostojanstvu“. 

Sa našeg sajta možete preuzeti i saopštenje i 
kolege Antića vezano za nestatutarnu i suprotno 
odlukama Predsedništva SRPS-a eliminaciju iz 
Radne podgrupe za ŠU Beograd, dopis ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i dopis 
lažnog predsednika Brajkovića, u kom morališe i 
deli lekcije kolegama koje su više nego u pravu. Bez 
želje da širimo polemiku, sami se uverite u to ko je 
u pravu! 

 Hadži�Zdravko�M.�Kovač

UMESTO DA ĆUTI, OPET SE OGLASIO LAŽNI 
PREDSEDNIK SRPS-A SLOBODAN BRAJKOVIĆ

UKINUTI UREDBU O ZABRANI ZAPOŠLJAVANJA

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih 
stručnih škola i potpredsednik SRPS-a uputio 
je 16. 05. 2018. godine ministru prosvete, na-

uke i tehnološkog Mladenu Šarčeviću Inicijativu za dono-
šenje posebnog zakona za izgradnju stanova zaposlenima 
u delatnostima prosvete po povolјnijim uslovima, na način 
kako se to predlaže za pripadnike Policije, Vojske Srbije i 
Službi bezbednosti.

„Smatramo da je stub svakog društva obrazovanje, a da 
je činjenica da zaposleni u ovim delatnostima imaju zaradu 
ispod prosečne zarade, te da o rešavanju stambenih pitanja 

zaposlenima u ovim delatnostima niko više ne govori, niti 
se ovaj veliki problem pominje kao mogućnost da se nađe 
na narednim sednicama, odnosno na dnevnom redu Vlade 
Republike Srbije ili drugih organa Republike Srbije“, kaže 
Antić.

„Prosvetni radnici su nesporno prepušteni sami sebi, 
snalaze se na razne načine, podižu kredite kod poslovnih 
banaka koje im nude visoke kamate, dok država za to 
vreme ćuti i rešava probleme zaposlenima u drugim de-
latnostima. Zaista nam je drago što obezbeđujete stanove 
vojsci, policiji i organima bezbednosti, a gde smo mi?“, 

pita Antić
„Ukazujemo Vam, poštovani ministre, da su zaposleni 

nezadovolјni svojim materijalnim statusom, da im uglav-
nom, nije rešeno stambeno pitanje, i sa ovakvim statusom 
odlaze u penziju, bez ikakve nade da će stambeno pitanje 
rešiti na bilo koji način. Zahtevamo da navedenu inici-
jativu Sindikata prihvatite u celosti i u što kraćem roku 
obavestite Vladu Republike Srbije da uvrsti naš zahtev u 
najavlјeni Lex specialis za izgradnju stanova, sve da bi se 
zaposlenima u prosveti pružila prilika da kupe stanove po 
povolјnim uslovima“, kaže predsednik Foruma. 

I PROSVETARIMA STANOVI PO POVOLJNIJIM 
USLOVIMA?
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U utorak 12. juna u završnom delu konferenci-
je „Bezbedna i zdrava generacija“ posveće-
ne obeležavanju Svetskog dana borbe protiv 

dečijeg rada podeljene su nagrade najboljim učenicima 
i podeljena priznanja njihovim mentorima. Nagrade su 
se sastojale od novčanog dela i poklona koje su pripre-
mili NSPRV i Milenijum osiguranje.

 I nagradom u kategoriji likovnih radova nagrađena 
je Ana Marinović učenica II razreda Gimnazije „Jovan 
Jovanović Zmaj“ iz Odžaka (mentor: prof. Slobodan-
ka Marković“, II nagradom Nikolina Lukić učenica 
V2 OŠ „Branko Radičević“ Stapar (mentor: Slađana 
Dimić), a III nagradom Maksim Novaković učenik 
IIIb OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor (mentor: Vesna Tr-
bojević, učiteljica).

U kategoriji pisanih radova I nagradom nagra-
đen je rad „Održite obećanje“ Aleksandre Mladeno-
vić učenice III2, Srednje ekonomske škole Sombor 
(mentor: Mira Trbović, profesorica srpskog jezika i 
književnosti“, II nagradom rad „Svako ima pravo na 
obrazovanje“ Mie Gugleta učenice IIIc OŠ „Ivo Lola 
Ribar“ Sombor (mentor: Zlata Jovanović, učiteljica) i 
III nagradom rad „Svako dete ima pravo na školova-
nje“ Jane Terzić učenice OŠ“ Ivo Lola Ribar“ Sombor 
(mentor: Svetlana Čule, profesorica srpskog jezika i 
književnosti). 

Zbog velikog izbora kvalitetnih radova u obe kon-
kurencije, stručna komisija je pohvalila u kategoriji li-
terarnih radova rad: „Obrazovanje za sve“ Bojana Ma-
nojlovića, učenika IV-b OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor 

(mentor: Ksenija Ujsasi, profesor razredne nastave), 
„Svako ima pravo na obrazovanje“ Marine Vranješ, 
učenice II-1 Gimnazije i ekonomske škole „Jovan 
Jovanović Zmaj“ Odzaci (mentor: Slađana Bodiroga, 
profesor srpskog jezika i književnosti), „Održite obe-
ćanja Sare Vajsenburger, učenice IV-1 razreda Srednje 
ekonomske škole Sombor (mentor: Mira Trbović, pro-
fesor), „Održite obećanja“ Dajane Vojvodić, učenice 
Srednje ekonomske škole (mentor: Mira Trbović, pro-
fesor), „Održite obećanje“ Marije Cvetković, učenice 
Srednje ekonomske škole (mentor: Mira Trbović, pro-
fesor), „Svi imaju pravo na obrazovanje“ Tatjane Dra-
ganov učenice VI-4 razreda OŠ „Avram Mrazović“ 
Sombor (mentor: Suzana Sekulić, profesor) i „Zanat 
iznad svega“ Petre Sužnjević, učenice V-b razreda OŠ 

„Sveti Sava“ Subotica
U kategoriji likovnih radova pohvaljeni su radovi: 

Marije Grubić, učenice VI-2 OŠ „Branko Radiče-
vić“ Čenta (mentor: mr T.Šašić, likovni pedagog), 
Katarine Blažev, učenice IV-b razreda OŠ „Ivo Lola 
Ribar“ Sombor (mentor: Ksenija Ujsasi), Magdalene 
Radmilović, učenice IV-a razreda OŠ „Petar Kočić“ 
Riđica (mentor: Tatjana Mrle), Sare Krička, učenice 
II razreda OŠ „Petar Kočić“ Riđica (mentor: Sandra 
Plavšić), Milice Džodan, učenice VIII-2 razreda OŠ 
„Branko Radičević“ Stapar (mentor: Slađana Dimić), 
Jelene Bajčev, učenice VIII-2 razreda OŠ „Branko 
Radičević“ Stapar (mentor: Slađana Dimić), Nikole 
Radmirović, učenika VI-1 razreda ŠOSO sa domom 
„Vuk Karadžić“ Sombor (mentor: Marija Milošević 
Paštrović), Teodore Kovač, učenice III-a razreda OŠ 
„Petar Kočić“ Riđica (mentor: Slobodanka Vulin, 
učiteljica), Jelene Majski, učenice VII-1 razreda OŠ 
„Branko Radičević“ Stapar, Radmile Mazalica, uče-
nice VII razreda OŠ „Ivo Lola Ribar“ (mentor: Sanja 
Medić Učur), Tatjane Draganov, učenice VI-4 razre-
da OŠ „Avram Mrazović“ Sombor (mentor: Svetlana 
Lazić, nastavnik likovne kulture), Olge Vulić, učenice 
VI-3 razreda OŠ „Avram Mrazović“ Sombor (mentor: 
Svetlana Lazić), Tamare Milošević, učenice I-1 razre-
da Srednje ekonomske škole i grupi učenika ŠOSO sa 
domom „Vuk Karadžić“ Sombor (mentorska grupa: 
vaspitna služba).

Sindikat se i ovom prilikom zahvaljuje svim 
učesnicima na konkursima.

Svetski dan borbe protiv dečijeg rada

U utorak 12. juna 2018. godine Konferencijom „Bezbedna i zdrava generacija“  i izlož-
bom učeničkih radova koje su održane u Somboru  svečano je obeležen 12. jun -  
Svetski dan borbe protiv dečjeg rada. Sama konferencija je počela spotom „Svako 

je slep sve dok ne progleda i niko ne može biti slobodan dok postoji ropstvo“ – svojevrsnom 
himnom pokreta „Ne dečijem radu“ i obraćanjem domaćina.

Kao uvod u temu konferencije emitovan je film ILO-IPEC-a „Svetski dan protiv dečijeg rada 
2018“, nakon čega su govorili predstavnici  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
- Školske uprave Sombor, predstavnici  Škole  za osnovno obrazovanje odraslih Sombor, pred-
stavnici MUP – PU Sombor, predstavnici Gradske uprave Sombor, direktor OŠ „I. L. Ribar“  
koja obrazuje decu migrante, a na kraju  ovog dela programa Aleksandra Mladenović učenica 
Srednje ekonomske škole Sombor je pročitala prvonagrađeni „Održite obećanje“.    

Umesto zaključka prezentaciju „Bezbedna i zdrava generacija“ održao je prof. Hadži Zdrav-
ko M. Kovač koji je zaključio da je deci mesto u školi i da sva deca sveta treba da  dobiju 
kvalitetno i besplatno obrazovanje. U završnom delu održan je koncert učenika i profesora MŠ 
„Petar Konjović“ Sombor pod naslovom „Muzikom protiv dečijeg rada“ i svečanost podele na-
grada i priznanja učesnicima na konkursima „Odgovornost za SDG4 i učešće građana. Ispunite 
vaše obaveze“.

„CRVENI KARTON DEČIJEM RADU“

„MUZIKOM PROTIV DEČIJEG RADA“

PODELOM NAGRADA ZAVRŠENI KONKURSI 
“ODGOVORNOST ZA CILJ 4 I UČEŠĆE 

GRAĐANA. ODRŽITE OBEĆANJE”
Najbolje Ana Marinović iz Odžaka i Aleksandra Mladenović iz Sombora

U utorak 12. juna NSPRV je u Somboru 
svečano obeležio Svetski dan borbe 
protiv dečjeg rada. Deo programa Kon-

ferencije „Bezbedna i zdrava generacija“ pod na-
slovom „Muzikom protiv dečijeg rada“ izveli su 
učenici i profesori MŠ „Petar Konjović“ Sombor. 
Prvi je nastupio Mihajlo Đokić učenik pripremnog 
razreda blok flaute u klasi prof. Gordana Basta Mo-
lnar koji je odsvirao “Dve pesmice” uz klavirsku 
pratnju prof. Marte Malbaša, a zatim je Mihajlo 
Olujić učenik klarineta I razred niže muzičke škole, 
u klasi prof Veselina Vukadina, odsvirao Mocartov 
“Menuet” uz klavirsku pratnju prof. Ksenije Tre-
bovac. U nastavku je Stefan Ivetić učenik violine 
V razred niže muzičke škole, u klasi prof. Jovana 
Markovića, uz klavirsku pratnju prof. Milene Des-
potović izveo “Pesmu bez reči” Čajkovskog, a 

zatim je Nenad Gvozdenac učenik trube I razreda 
srednje muzičke škole u klasi prof Zoltana Lukače-
vića uz klavirsku pratnju profesorke Ksenije Tre-
bovac izveo “Andante i Allegro” G.Balaya . 

U delu programa koji je usledio Katarina Mal-
baša učenica klavira I razreda srednje muzičke ško-
le, u klasi prof. Nikole Radakovića, izvela je Rah-
manjinovu Etidu-Slika opus 39 br, 4, a program je 
završen nastupom Aleksandre Somer učenica flau-
te II razred srednje muzičke škole, u klasi prof. Li-
dije Knajp, koja je uz klavirsku pratnju profesorke 
Trebovac izvela Hajdnovu Sonatu u G duru I stav. 

Publika je bila oduševljena nastupom mladih, 
ali talentovanih muzičara i ceo program ispratila 
burnim aplauzima, a domaćini su izvođače nagra-
dili poklonima koje je obezbedila somborska filija-
la “Milenijum osiguranja”. 
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I 
НАГРАДА

ОДРЖИТЕ ОБЕЋАЊЕ

Пише: Александра Младеновић*

Коме да пишем кад су сви криви и на чију адресу 
ово писмо да пошаљем кад их има превише?

Драга господо, докле ћемо овако водити државу? 
Читав свет? Већ видим ваш кисео израз лица као од-
говор на ово питање. Вероватно се питате шта тај на-
род опет тражи од вас. Повећање плата или нови про-
тест? Ништа од тога, драга господо. Вама сада пише 
једно обично дете у својој соби. Није мени битно оно 
што вас брине. Никаква политика, никакви мито и 
корупција, иако је и то велики проблем, али тренутно 
се нема времена за све (рећи ћу то уместо вас). Мене 
брину деца мојих година тамо негде у далеком свету. 
Та иста деца, која уместо да седе у ђачким клупама, 
седе на прљавој њиви радећи за ситне новце или чак 
никакве. Иста та деца која сутра неће знати ни да 
постоји наша држава, јер их нико није научио. Или деца која раде у фабрикама, 
проводећи читаве дане на покретној траци која би требала да се забрани. Шта 
они знају о математици, физици, географији... о свему оном што ми знамо? Они 
су само људи – робови иако је ропство забрањено, а наравно, и даље је присутно. 
Да ли се икада запитате како је и тим девојчицама што се са 10, 11 година удају, 
јер је то све део „вере“ и то тако мора? Како се оне осећају? Да ли се њима удаје? 
Да ли би оне да их неки старији човек дира тако младе? Или би се и оне, као што 
смо и сви ми, играле у песку, правиле замкове и прескакале ластиш? Тешко је и 
размишљати тако, признајем. Али постоји решење. Зар није лакше одвојити но-
вац и помоћи тим породицама и мало их едуковати, јер ко ће други, ако нама није 
стало? Зар ћемо их пустити да се тако необразовани рађају и умиру, не знајући 
уопште шта је нормално и морално а шта не? Али не, драга господо, вама није 
битно. Битно је да се ратује. Да се доказује моћ, снага војске и праве ратни отро-
ви, трује недужан народ и праве логори смрти... То је све рат, то је све нормално 
и дозвољено. Тужно. И онда се чудите зашто сви одлазе из ове државе. И ја бих, 
верујте ми, али ми срце не да. Превише сам емотивна и превише убеђена да могу 
нешто да променим. Макар овим писмом. Овим малим гестом. Није ми битно ако 
ће ово завршити само у некој фиоци као небитан документ или згужван у канти 
за ђубре. Небитно ми је. Неко ће се, можда, запитати шта може да уради. Та мала 
пажња и доказ да у вама има емпатије је сасвим довољно за почетак. Ја верујем 
да можемо помоћи на било који начин. Не постоји изговор за доброту. Или је 
има, или је нема. Сами одлучите. На вама је. Али запамтите, и као појединац, ви 
можете пуно!

Хоћете ли одржати обећање да ће бити боље? Или ћете нас, као и увек, разо-
чарати? Ви сте на власти, ваша обећања су нада за све нас. Па хајде, време је да 
их испуните.

 *ученица III2 Средње економске школе Сомбор
 Ментор: Мира Трбовић, професор

Светски дан борбе против дечијег рада

II 
НАГРАДА

СВАКО ИМА ПРАВО НА 
ОБРАЗОВАЊЕ

Пише: Миа Гуглета*

Била је зима, почело је ново полу-
годиште, увукла сам се у оковратник 
јакне јер ме хладноћа шибала по 
лицу, идем у школу.

Преко пута, другом стране улице 
спазила сам девојчицу која је ишла у 
мом правцу. Напрезала сам се да је 
препознам, сличног ми је узраста. То 
је сигурно нека моја другарица, али 
не могу баш јасно да јој видим лик 
јер јој је коса падала преко лица. Уб-
рзала сам корак, убрзала га је и она. 
Ја да бих стигла на време у школу, а 
она не знам зашто. Размишљала сам, 
ко би то могао бити. 

Пре школе обично свратим у пекару по ужину. Када сам прила-
зила школском улазу спазила сам ону девојчицу, стоји испред, као 
да неког чека. Приметила сам да је тамнопута, и схватила да је из 
Сирије. Поздравила сам је на нашем језику. Она се осмехнула. Јако 
ме је заинтересовала. Питала сам је на енглеском језику кога чека и 
да ли јој могу помоћи. Одговорила је да чека једну учитељицу коју 
је јако заволела, долазила је код њих у камп да им предаје. Сазнала 
је да је данас почела настава и мора да је нађе, да је замоли да јој 
помогне да се упише у шкoлу. Ја сам се изненадила. Питала сам је 
за име учитељице и одлучила да јој помогнем.

Кренули смо пут зборнице. Девојчица је рекла да се зове Бес-
на, да је у Сирији ишла у школу и да је била најбољи ђак у раз-
реду. Школа јој јако недостаје. Замолила сам дежурног ученика 
да позове учитељицу, поздравила сам се са мојом новом познани-
цом, пожелела јој срећу и пожурила на час. 

Неколико дана после овог догађаја сам често мислила на њу. 
Како је само била храбра и упорна. Само да успе. Дани су про-
лазили а моје обавезе су ме заокупирале.

Изненадила сам се прошле недеље када сам чула да група деце 
из Сирије ускоро полази на наставу у нашој школи. Одмах сам 
помислила на Бесну. Браво, успела је, тако сам срећна! Само да 
је видим ускоро на одмору у школском дворишту па да заједно 
делимо ужину...

 *ученица 3Ц ОШ „Иво Лола Рибар“ Сомбор
 Ментор: Злата Јовановић, учитељица

III 
НАГРАДА

СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА 
ШКОЛОВАЊЕ

Пише: Јана Терзић*

Напунила сам седам година и било је време да кренем у школу. Сећам 
се тог првог дана и нећу га никад заборавити. Била сам јако уплашена и 
збуњена. Међутим, како је време одмицало, видела сам да то није ништа 
страшно. Из разговора са другом децом, приметила сам да су и они исто 
у недоумици у вези са школом, баш као и ја. Учитељица је била јако до-
бра и стрпљива према нама. Она је успела да нас охрабри и да нам да 
самопоуздање у даљем периоду школовања.

Пре много година нису постојале шко-
ле. Људи су пролазили тешке периоде кроз 
историју. Живело се тешко и нису сви имали 
могућност да се школују. Прве школе су биле 
у манастирима и само су мушка деца имала 
могућност да је похађају. Женска деца су 
остајала код куће и бринула се о домаћинству. 
Тако је пуно њих остало неписмено. Кроз 
даљу историју било је пуно ратова. То је деци 
такође онемогућавало да се школују. Данас 
живимо у модерном времену које обавезује 
свако дете да похађа школу. Међутим, свако 
време доноси одређене проблеме и тешкоће. 
И данас се воде ратови – а ми, деца, не може-
мо ту пуно утицати на одлуке старијих.

У школи проводимо значајан део детињства. Тај период би требало да 
нам остане у лепом сећању. Кроз школовање стичемо нова искуства и 
знања која ће нам касније значити у животу. Зато свако дете има право 
на школовање.

 *ученица 6.б ОШ „Иво Лола Рибар“ Сомбор
 Ментор: Светлана Чуле
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I НАГРАДА
Ana Marinović 

učenica II razreda 
Gimnazije „J. J. Zmaj“, Odžaci 

Mentor: 
prof. Slobodanka Marković

II НАГРАДА

Nikolina Lukić
učenica V2 

OŠ „Branko Radičević“ Stapar 
Mentor: 

Slađana Dimić

 III НАГРАДА
Maksim Novaković

učenik IIIb 
OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor 

 Mentor: 
Vesna Trbojević, učiteljica

ПОХВАЉЕНИ РАДОВИ
СВАКО ИМА ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ
Пише: Марина Врањеш*

Данас у 21. веку, како кажу времену грађанских права и слобода, 
једнакости, односно демократије и даље водећу улогу има новац.

Посебно велики јаз између друштвених слојева влада у слабо 
развијеним државама, међу којима се посебно истичу афричке земље, 
земље латинске Америке, као и југоисточне Азије. Ове државе биле су ко-
лонизоване од стране бројних европских сила које су потом одатле стоти-
нама година црпле рудна богатства и сировине, а староседелачко станов-
ништво учиниле својим робовима. Иако су званично данас то слободне 
земље, оне су и даље зависне о некадашњих колонијалних господара. Ве-
лику неразвијеност искористиле су велике компаније које искоришћавају 
природне и људске ресурсе ових држава. Компаније гледају само свој 
интерес и својим радницима који раде најтеже послове дају само мрвице. 
У оваквим околностима бројна деца су натерана да раде разне послове 
како би прехранила своје породице и избегла смрт од глади и самим тим 
школовање постаје сасвим споредна ствар у њиховим животима. Према 
подацима УН-а око 6 милиона деце годишње умре од глади, док више 
од 60 милиона деце основношколског узраста не похађа школу. Годишње 
се уда око 750 милиона девојчица, њихове жеље се не поштују, битни 
су стари, патријархални обичаји руралних крајева, као и интерес поро-
дице. Глас ове деце се не чује, њихове сузе су невидљиве, па чак и за 
њихове најближе. У овим земљама огромна је стопа оних који умиру од 
најбезопаснијих болести услед недостатка медицинског особља и лекова. 
Ускраћивањем образовања многобројној деци, ове земље су себи одузеле 
будуће професоре, лекаре, уметнике, научнике који би били покретачи 
и вође друштва у нека боља времена. Али немарни систем се годинама 
оглушује о патњу деце која живе у екстремном сиромаштву и онемогућава 
им њихово право на безбрижно детињство, слободу избора и школовања. 
Ова деца немају избора, многи од њих постану деликвенти, почињу да 
се баве проституцијом, обољевају од разних болести јер не знају како да 
се заштите, увођењем школа ова деца увидела би и другачију будућност, 
много лепшу и сигурнију.

Са бројним изазовима носимо се са мање или више успеха, најчешће 
тражећи сигурност у својој породици, па упркос томе свака бура оставља 
трага у нашим срцима и бојазан од поновног доживљавања патње. А 
како ли тек мала, детиња плећа подносе терет који је много већи од њих 
самих? Какве ране на крхким, дечијим душама остављају олује које не-
милосрдно разарају њихове сноге, односе их негде са собом, а иза себе 
остављају само рушевине оивичене дечијим сузама. Те рушевине бивају 
чврсто обрасле коровом. Страхом потиснуте жеље остају негде дубоко 

скривене где их нико неће пронаћи и поново пробудити.
Многи умиру у незнању од тога шта су могли бити и учинити. А 

најстрашније је када за нечији напредак не постоје ни најосновнији ус-
лови. Право на развој имају сви, људи рођени на свим континентима, у 
свим друштвима, свих боја коже, а ускраћивањем образовања, ускраћује 
се право на развој које је стечено рођењем. Онемогућавањем школовања 
способности једног људског бића се своде на минимум, његови по-
гледи на свет се сужавају тако да биће постане неспособно да се бори 
за нешто боље и више. Као да губи своје људске особине, способност 
расуђивања полако нестаје као да почињу да га воде нагони и инстинкт 
за преживљавањем. Постаје средство манипулације, предмет који се 
искоришћава док год постоји потреба за његовим постојањем, а потом 
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Светски дан борбе против дечијег рада

СВИ ИМАЈУ ПРАВО НА 
ОБРАЗОВАЊЕ

Пише: Татјана Драганов*

Образовање је златни кључ слободе,
њиме можемо покренути све воде;
не само драгоцено знање стећи,
већ искуство и занат испећи.

Њиме корисне вештине стичемо,
боље место за живљење чинимо;
оно је сигурна рука која води
ка мудрости и стварној слободи.

Чак и кад школовање завршимо,
са сталним учењем не престајемо;
целог живота стичемо нова знања,
то исправан пут је до благостања.

Сви имамо право на образовање,
да искусимо кроз свет науке путовање;
да научимо животне лекције,
да покажемо своје таленте и амбиције.
*ученица VI 4 ОШ „Аврам Мразовић“ Сомбор

Ментор: Сузана Секулић

се сурово одбацује јер долазе нове, млађе и јаче генерације. Услед не-
способности политичара ово становништво посматрају као полигон за 
испитивање војне моћи, врше пробе атомског оружја, биолошког оружја, 
а народ нема довољно образовања и моћи да би се њихов глас чуо и како 
би се избором способних вођа извукли из беде.

У земљама Европе стање је много другачије, право на школовање имају 
сви, а систем образовања је посебно добар у земљама западне и северне 
Европе. Школовање је готово бесплатно и ово су неке од најразвијенијих 
земаља света, где се посебно поштују људска права и права деце. Из ових 
земаља долази велики број високо образованих људи који дају свој до-
принос човечанству. Неки од њих залажу се за помоћ деци у сиромашним 

крајевима, ти људи схватају да без обзира на место рођења сви људи имају 
једнако право на срећу. Неко од оне деце која данас једва преживљава, су-
тра може бити проналазач лека против рака. Може да спаси милионе живо-
та. Може да наведе још хиљаде људи да се посвете образовању.

Живимо у суровом свету где главну реч воде они који гледају своје 
интересе, али свако од нас може да да свој мали допринос у борби против 
стварања нових изгубљених живота и читавих генерација. Боримо се за 
осмех и књигу, не за сузе и пушке. Јер деца су будућност света.

 *ученица II1 Гимназијe и економскe школe „Ј. Ј. Змај“ Оџаци
 Ментор: Слађана Бодирога, проф. Српског језика и књижевности

ОДРЖИТЕ ОБЕЋАЊЕ
Пише: Сара Вајсенбургер*

Свака ваша реченица је недоречена, сваки говор се чини пун наде, а уствари је празан и црн. 
Обећавате живот, а једина опција коју нудите је смрт. Ваше приче су пут без светла на крају. У 
ствари, светло нас дочека у рају, када прођемо пакао живота који сте нам дали. Ви сте криви за 
проливену крв. За растурање колевке људске цивилизације.

Деца умиру. Од глади, од болести, од сиромаштва, од „ваших обећања“. Умиру једни другима 
на рукама, у загрљају... Тону у вечан сан док их прате вреле сузе са мајчиних образа. Да ли су то 
заслужили тиме што су рођени где јесу, тиме што имају другу боју коже и косе од вас? Или тиме 
што ходају боси у школу од 10 ђака, док се ваше дете вози и носи најскупље патике у своју при-
ватну школу.

Тој деци, коју ви убијате, капљица кише значи један разлог за осмех. Ручак им значи осмех на 
измученим лицима за цео дан! А ви се њих бојите, њих бришете са лица земље.

Зашто утишавате најгласније? Смета вам дечија игра на прашњавом путу? Али не смета вам 
ваша нечиста савест, када легнете да спавате. Те руке које перете сваки дан, покушавате да сапере-
те проливену крв коју су наредиле...

Али није крај.
Молим вас, зауставите овај терор који се дешава над децом, зауставите страдање оних на којима 

свет остаје, јер иначе свет ће нестати. Ви ће нестати. Не дозволите преране смрти малих анђела 
који запомажу, невини...

На вама је одлука, хоћете ли вечерас опрати руке, пожелети својој мрачној савести још једну у 
низу лаку ноћ, или ћете ипак послушати мене и сву децу света у чије име говорим и одржати своје 
обећање? Учините вашу децу поноснима, тиме што ћете другу децу света учинити живима.

*ученица IV-1 Средње економске школе Сомбор
Ментор: Мира Трбовић

Marijа Grubić, učenicа VI-2 OŠ „Branko Radičević“ Čenta 
(mentor: mr T. Šašić, likovni pedagog)

 
Katarinа Blažev, učenicа IV-b razreda OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor 

(mentor: Ksenija Ujsasi)

 
Magdalenа Radmilović, učenicа IV-a razreda OŠ „Petar Kočić“ Riđica 

(mentor: Tatjana Mrle)

 
Sarа Krička, učenicа II razreda OŠ „Petar Kočić“ Riđica 

(mentor: Sandra Plavšić)
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Статистика

Просечна нето плата у Србији за март 2018. године износила је 
49.400 динара, док је просечна бруто зарада „тежила“ 68.251 
динар. Мартовска просечна нето зарада у Војводини је била 

47.001 динар.
Просечна нето зарада за март износила је 418 евра, док је за у истом 

месецу 2017. године износила 386 евра. 
У односу на фебруар 2018, просечна бруто и 

нето зарада за март номинално су веће за 3,3 од-
сто, а реално за 3,2 процента, саопштио је Репу-
блички завод за статистику. На годишњем нивоу, 
мартовска нето плата је порасла за 3,4 посто но-
минално, а за 2,0 одсто реално, док је бруто зарада 
номинално већа за 2,9 а реално за 1,5 процената.

Медијална нето зарада (средња вредност између највише и најниже 
нето плате) износила 38.238 динара, медијална бруто зарада 52.595 дина-
ра, наводи се у саопштењу.

У Србији су највише просечне зараде исплаћене у Београдском регио-
ну – 60.229 динара, док су најмање просечно зарадили запослени у реги-
ону Шумадије и западне Србије – 42.725 динара.

У Региону Војводине, где има седам области (округа), само је у две про-
сечна мартовска зарада била виша од оне исплаћене у Војводини. Просеч-
на зарада у Јужнобачкој области била је виша и од републичког просека 
и износила је 49.848 динара, док је у Јужнобанатској области била 47.188 
динара. Најнижа просечна мартовска зарада у Војводини исплаћена је 
у Западнобачкој области – 42.543 динара, а потом у Севернобанаткој – 
44.347, Сремској – 44.552, Севернобачкој – 45.831 у Средњобанатској, где 
је износила 46.840 динара.

У Јужнобачкој области је у марту је исплаћена највиша просечна за-
рада у Војводини, а у тој области су тог месеца исплаћене и најнижа и 
највиша зарада. Најмање су зарадили запослени у Бачу – 38.058 динара, 
а највише просечне зараде у марту исплаћене су запосленима у Новом 
Саду – 54.555 динара. Само је још у Вршцу просечна мартовска зарада 
била виша од 50.000 динара, и то свега 166 динара, и била је виша и од 

републичког просека, док су запослени у Панчеву за свега 500 динара 
остали испод те суме, али им је зарада била виша од просечне у Србији 
јер је просечна мартовска зарада у том граду била 49.512 динара. Запо-
слени у Зрењанину су у марту у просеку зарадили 48.558 динара, што је 
више од војвођанског просека, а запослени у Сремској Митровици с про-
сечном мартовском зарадом од 47.080 динара су за мање од 100 динара 
премашили војвођански просек. У Западнобачкој области просечна за-
рада ни у једном месту није прешла 45.000 динара. Највиша је исплаћена 
у Сомбору – 44.212 динара, у Апатину је износила 42.786, Кули 40.625, а 
у Оџацима 40.256 динара у просеку. У Севернобанатској области само у 
два града запослени су у просеку зарадили више од 45.000 динара, пошто 
је у Сенти у марту исплаћено 45.997 динара, а у Кикинди 45.956.

Велики број запослених у Војводини у марту је у просеку зарадио не-
колико хиљада динара мање од војвођанског просека, а разлике су и до 
7.000 динара. У много градова и насеља у Војводини просечна мартовска 
зарада креће се између 40.000 и 43.000 динара: у Алибунару, Опову, Белој 
Цркви, Пландишту, Бечеју Врбасу, Беочину, Бачком Петровцу, Темерину, 
Ади, Кањижи, Новом Кнежевцу, Чоки, Шиду... Просечне мартовске зара-
де изнад 45.000 динара, али ипак испод војвођанског просека, зарађивали 
су запослени у Сремским Карловцима – 45.800, Суботици – 46.764 и 
Инђији – 46.330 динара.

У осам места у Војводини просечне мартовске зараде нису прешле 
40.000 динара, а половина их је у Јужнобачкој области, где је просечна за-
рада у Војводини највиша. Осим запослених у Бачу, мартовске просечне 
зараде испод 40.000 динара исплаћене су у Тителу – 38.713, Србобрану 
– 39.108 динара, Жабљу – 39.437 динара, као и у Малом Иђошу – 38.160 
динара, Ковачици – 39.029 динара, Новом Бечеју – 39.583 динара и Иригу, 
где је просечна мартовска зарада била 39.306 динара.

МАРТОВСКЕ ЗАРАДЕ
• Просечна нето плата у марту 49.400 РСД, реално већа 3,2% • Мартовска нето зарада у Војводини 

47.001 динар • Медијална нето зарада 38.238, а бруто 52.595 динара • У Србији највише просечне зараде 
исплаћене у Београдском региону • Најдебље коверте у Новом Саду - 54.555 динара и Вршцу • Најнижа 

просечна мартовска зарада у Војводини исплаћена је у Западнобачкој области • Плате у Војводини осим у 
ЈБО испод републичког просека 

Зараде у просвети и републички просек

Период
Просечне зараде Просечне зараде 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

I 2017 57.231 57.732 100,88 41.508 41.432 99,82
II 2017 64.847 58.703 90,53 46.990 42.146 89,69
III 2017 65.695 58.368 88,85  47.814 41.991 87,82
IV 2017 68.246 59.062 86,54 49.635 42.427 85,48
V 2017 64.860 57.873 89,23 47.136 41.641 88,34
VI 2017 67.857 59.745 88,05 49.238 42.938 87,21
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

I 2018 69 218 72 607 104.90 50 048 52 384 104.67
II 2018 66 084 71 160 107,68 47 819 51 383 107,45

III 2018 68 251 71 934 105.40 49 400 51 918 105.10
IV 2018 67 901 71 389 105.14 49 117 51 533 104.92

Индекси зарада у марту 2018.
Зараде Зараде�без�пореза�и�доприноса

III 2018
II 2018

III 2018
Φ 2017

III 2018
III 2017

I-III 2018
I-III 2017

III 2018
II 2018

III 2018
Φ 2017

III 2018
III 2017

I-III 2018
I-III 2017

Номинални индекси 103,3 105,4 102,9 105,1 103,3 106,0 103,4 105,5
Реални индекси 103,2 104,2 101,5 103,4 103,2 104,7 102,0 103,8

Просечне зараде 2018.
Март Април

Зараде
Зараде без 
пореза и 

доприноса
Зараде

Зараде без 
пореза и 

доприноса
Република Србија – укупно 68 251 49 400 67 901 49 117
Зараде�запослених�у�радном�односу 68 635 49 697 68 294 49 421
Зараде�запослених�ван�радног�односа 47 553 33 332 46 235 32 403
Зараде�запослених�у�правним�лицима 72 214 52 329 71 938 52 093
Зараде�предуз.�и�запослених�код�њих 37 564 26 714 36 994 26 336
Зараде�у�јавном�сектору 76 703 55 272 76 970 55 450
Зараде�ван�јавног�сектора 63 943 46 406 68 294 49 421

Na osnovu podataka Republičkog zavo-
da za statistiku, prosečna martovska 
primanja zaposlenih u javnom sektoru 

bila su su iznad proseka u republici jer je zarada 
iznosila 55.272 dinara. Naime, prosečna neto za-
rada u Srbiji u martu je bila 49.400 dinara, dok su 
zaposleni u Vojvodini tog meseca prosečno zara-
dili 47.001 dinar. Dakle, svi zaposleni u javnom 
sektoru, odnosno oni kojima je država poslodavac, 
u martu su, u proseku, zaradili više od vojvođan-
skog proseka, dok su samo oni koji rade u javnim 
lokalnim preduzećima i zaposleni u administraciji 
u lokalu u proseku zaradili manje od republičkog 

proseka.
U martu su, u proseku, najtanje koverte u javnom 

sektoru primili zaposleni koji rade u javnim lokalnim 
preduzećima gde je prosečna zarada u tom mesecu 
bila 47.511 dinara, što je oko 5.000 više od prosečne 
zarade zaposlenih u regionu Šumadije i zapadne 
Srbije, gde su isplaćena najniža prosečna martovska 
primanja od 42.725 dinara. Najviše su, u proseku, 
zaradili zaposleni u javnim državnim preduzećima – 
69.084 dinara, a ta zarada viša je i od najviše prosečne 
zarade isplaćene u Beogradskom regionu, koja je u 
martu bila 60.229 dinara.

U svega nekoliko delatnosti prosečna martovska 

primanja bila su viša nego u javnom sektoru. Više 
su zaradili zaposleni u oblasti finansijske delatnosti 
i delatnosti osiguranja – 95.769 dinara, rudarstva – 
75.198, snabdevanja električnom energijom, gasom 
i parom – 79.141, informisanja i komunikacije 
– 87.422, te zaposleni u oblasti stručne, naučne, 
inovacione i tehničke delatnosti – 58.983 dinara.

Zaposleni u javnom sektoru su, u proseku, 
zaradili više od zaposlenih u oblasti polјoprivrede, 
šumarstva i ribarstva – 41.658 dinara, prerađivačkoj 
industriji – 45.271, snabdevanju vodom i upravlјanju 
otpadnim vodama – 43.745, kao i u građevinarstvu, 
gde je prosečna martovska zarada bila 43.144 dinara. 

U JAVNOM SEKTORU U MARTU PLATE GOTOVO 500 EVRA
Prosek u administraciji 58.079 dinara
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Nakon razgovora predstavnika Srbije i 
MMF-a, potvrđeno je povećanje plata i 
penzija u ovoj godini. Koliko će penzije, 

koje nisu bile obuhvaćene Zakonom o privreme-
nom smanjenju penzija koji se ukida u potpunosti 
do kraja godine, biti povećane, znaće se u septem-
bru. U septembru će biti jasnije i koliko će porasti 
plate zaposlenih u javnom sektoru, kao i da li će 
se ići na linearno povećanje ili će pojedini delovi 
javnog sektora dobiti više, a drugi manje.

Po planu Vlade Srbije, koji je predočen i MMF-
u, ali se on s njim nije u potpunosti složio jer ima 
mišlјenje da povećanje treba da bude nekoliko pro-
cenata manje, zaposleni u javnom sektoru bi imali 
plate veće od osam do deset procenata. Pri tom bi 
povećanje zarada od deset procenata imali lekari, 
policija, učitelјi i nastavnici u osnovnom i sred-
njem obrazovanju, dok bi ostalima u javnom sekto-
ru plata rasle oko osam procenata. MMF se zalaže 
za povećanje plata od šest do sedam procenata.

Nedavno je Fiskalni savet Srbije u analizi „Zara-
de u državnom sektoru: stanje i smernice” zauzeo 
stav da je opravdano povećanje plata od pet do šest 
odsto, i to u narednoj godini, tvrdeći da bi sve više 

od toga vodilo ka neodrživom rastu učešća državnih 
rashoda za zarade u BDP-u i bilo neopravdano jer bi 
značilo mnogo brži rast plata u javnom sektoru nego 
u privatnom. Po istraživanjima Fiskalnog saveta, 
prosečna primanja u sektoru zdravstva u ovoj godini 
iznosiće oko 55.000 dinara, što je preko 30 odsto 
manje od primanja zaposlenih u MUP-u.

Zbog te računice, naveo je Fiskalni savet, za Sr-
biju bi bilo dobro rešenje da plate u zdravstvu za na-
rednu godinu porastu sedam odsto, u prosveti šest, a 
u MUP-u između dva i tri. Po rečima, člana Fiskal-
nog saveta Srbije Nikole Altiparmakova, u budžetu 
ima prostora da se plate povećaju oko šest odsto u 
ukupnoj masi zarada. „Međutim, važno je da se ne 
ide na linearno povećanje svima. Na osnovu analiza, 
veća povećanja trebalo bi dati klјučnim nedovolјno 
plaćenim sektorima, poput lekara i medicinskih se-
stara. Iako se već duži niz godina priča o pravičnoj 
raspodeli zarada u javnom sektoru, malo je do sada 
urađeno i zato je važno da se toj temi prilikom izra-
de budžeta za narednu godinu priđe ozbilјnije i od-
govornije“, rekao je Altiparmakov.

Sve do septembra, za kada je srpski ministar fi-
nansija Siniša Mali najavio tačne procente, samo 

će se nagađati o povećanju plata u javnom sektoru, 
kao i da li će on biti jednako za sve zaposlene ili 
će ipak neke delatnosti dobiti više, a neke manje. 
Srpskoj vladi ostalo je ili da se drži svog plana o 
povećanju plata između osam i deset procenata, ili 
da prihvati ono što predlaže MMF – između šest 
i sedam procenata, ili da se saglasi sa sugestijom 
i analizom Fiskalnog saveta Srbije o potrebi da 
se pojedinim delovima javnog sektora iz ukupne 
mase zarada da veće povećanje, a nekima manje 
da bi se ispravile sadašnje razlike u platama onih 
kojima je država poslodavac. Dakle, u naredna tri 
meseca praviće se računice, ali ono izvesno i naj-
važnije je da će, osim penzija, ove godine porasti i 
plate zaposlenih u javnom sektoru.

Elem, ako se sudi po saznanjima o planu srpske 
vlade, povećanje zarada u javnom sektoru i ne bi 
bilo linearno, ali se on svakako ne podudara sa sa-
vetima Fiskalnog saveta Srbije. Naime, srpska vla-
da namerava da poveća plate u zdravstvu i prosve-
ti, ali i u policiji, deset procenata, dok bi ostalima 
taj procenat bio oko osam odsto. No, i tako sveuku-
pno masa zarada s povećanjem ne bi prelazila šest 
odsto, za koliko ima prostora u budžetu.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2018. godine iznosila je 
67 901 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) 
iznosila 49 117 dinara.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada 
nominalno je veća za 6,2%, a realno za 5,0%, dok je prosečna neto zarada 
veća za 6,7% nominalno, a za 5,5% realno.

Medijalna bruto zarada iznosila je 52 779 dinara, dok je medijalna neto 
zarada iznosila 38 394 dinara.

Prosečna neto zarada za april 2018. godine iznosila je 416 evra 
(prosečni mesečni kurs evra je preuzet sa sajta Narodne banke Srbije).

Statistika

APRIL 2018: PROSEČNA MESEČNA ZARADA 416 EVRA

Manje od republičkog proseka bile su i zarade u 
trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila 
– 40.961 dinar, saobraćaju i skladištenju – 44.293, 
adminstrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima 
– 42.420, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti – 48.683, 
oblasti umetnost, zabava rekreacija – 41.362, ostalim 
uslužnim delatnostima – 39.429, kao i u oblasti usluga 
smeštaja i ishrane, gde su martovska primanja bila 

najniža i gde je prosečna zarada bila 31.750 dinara.
Nešto više od republičkog proseka u martu 

su zaradili zaposleni u javnom sektoru u oblasti 
zdravstvenog i socijalnog rada jer su prosečne zarade 
bile 49.817 dinara. Zaposleni u obrazovanju i kulturi 
su u proseku u martu zaradili 52.314 dinara.

Elem, prosečna martovska zarada u javnom sektoru 
u administraciji na svim nivoima bila je 58.079 

dinara. Zanimljivo je da su zarade u administraciji 
na nivou pokrajine više nego na nivou države. 
Naime, u koverte onih koji rade u administraciji u 
pokrajini stao je 61.821 dinar, dok su oni koji rade u 
administraciji države tog meseca u proseku zaradili 
60.196. Najmanje zarade u administraciji u martu 
imali su oni koji rade na tim poslovima na lokalnom 
nivou – 47.489 dinara.

Prosečne zarade po zaposlenom u 
Republici Srbiji, po delatnostima

Zarade Zarade bez poreza i 
doprinosa

IV 2018 I-IV 2018 IV 2018 I-IV 2018
Ukupno 67 901 67 863 49 117 49 095
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 58 635 57 462 42 573 41 746
Rudarstvo 105 734 104 274 75 601 74 592
Prerađivačka industrija 60 999 61 199 44 257 44 405
Snabdevanje elektr. energijom, gasom i parom 112 249 110 647 80 142 79 007
Snabdevanje vodom i upravljanje otp.vodama 61 003 60 624 44 305 44 017
Građevinarstvo 59 531 59 268 43 248 43 040
Trgovina na vel. i malo i popr. mot. vozila 56 901 56 370 41 317 40 939
Saobraćaj i skladištenje 61 735 61 099 44 999 44 540
Usluge smeštaja i ishrane 43 442 43 551 31 574 31 648
Informisanje i komunikacije 110 015 115 468 79 373 83 325
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 121 968 125 584 87 737 90 400
Poslovanje nekretninama 71 589 69 606 51 865 50 375
Stručne, naučne, informacione i teh. delatnosti 81 730 81 623 58 984 58 911
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 59 137 58 567 42 878 42 484
Državna uprava i obavezno socijalno osig. 82 073 81 162 58 995 58 354
Obrazovanje 71 389 71 772 51 533 51 804
Zdravstvena i socijalna zaštita 69 135 68 185 49 921 49 254
Umetnost; zabava i rekreacija 57 244 57 218 41 595 41 564
Ostale uslužne delatnosti 53 440 53 981 38 601 38 965

Indeksi zarada u aprilu 2018.*
Zarade

IV 2018
III 2018

IV 2018
Φ 2017

IV 2018
IV 2017

I-IV 2018
I-IV 2017

Nominalni indeksi 99,5 104,9 106,2 105,3
Realni indeksi 99,1 103,2 105 103,7

Zarade�bez�poreza�i�doprinosa
IV 2018
III 2018

IV 2018
Φ 2017

IV 2018
IV 2017

I-IV 2018
I-IV 2017

Nominalni indeksi 99,4 105,4 106,7 105,8
Realni indeksi 99,0 103,7 105,5 104,2

*Da�bi�se�obezbedila�uporedivost�podataka�prilikom�računanja�indeksa,�podaci�
za�2017.�godinu�dobijeni�su�iz�istog�izvora�i�na�isti�način�kao�i�podaci�za�2018.

INFLACIJA (IPC) 2,1 ODSTO

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene malo-
prodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2018. godine, u odnosu na 
april 2018. godine, u proseku su više za 0,6%. Potrošačke cene u maju 2018. 
godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,1%, 
dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 1,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema 
nameni potrošnje, u maju 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast 
cena je zabeležen u grupama Transport (1,4%), Hrana i bezalkoholna pića 
(1,2%), Zdravstvo i Restorani i hoteli (za po 0,5%), Odeća i obuća (0,3%) 
i Rekreacija i kultura (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupi Komunikacije 
(-0,5%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Godišnja stopa inflacije* (merena indeksima potrošačkih cena) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 2,4 3,2 3,6 4,0 3,5 3,6 3,2 2,5 3,2 2,8 2,8 3,0
2018 1,9 1,5 1,4 1,1 2,1 - - - - - - -

Mesečna stopa inflacije** (IPC)
2017 1,4 0,7 0,2 0,8 -0,5 0,2 -0,4 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0
2018 0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 - - - - - - -

 *promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u %
**promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u %

ZARADE U JAVNOM SEKTORU VEĆE 5-10 ODSTO?
Neće svi dobiti isto
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Питање: Да ли запослени који је прекинуо коришћење другог дела 
годишњег одмора због боловања може да настави с коришћењем истог 
након повратка с боловања?

Одговор: У члану 68. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) пропи-
сано је да запослени има право на годишњи одмор у складу са овим зако-
ном. У члану 73. ст. 1. и 2. прописана је могућност да запослени користи 
годишњи одмор у деловима, с тим да први део искористи у трајању од 
најмање две недеље у току календарске године, а други део најкасније до 
30. јуна наредне године. према томе, 30. јун је Законом о раду прописан 
као крајњи рок за коришћење годишњег одмора из претходне године.

Према члану 70. став 3. наведеног закона, ако за време коришћења 
годишњег одмора наступи привремена спреченост за рад у смислу пропи-
са о здравственом осигурању, запослени има право да по истеку те спре-
чености настави коришћење годишњег одмора. Полазећи од наведеног, 
нема сметњи да запослени који у току коришћења другог дела годишњег 
одмора исти прекине због наступања привремене спречености за рад, као 
и да настави коришћење припадајућег годишњег одмора по престанку те 
спречености, али најкасније до 30. јуна, имајући у виду да је тај датум у 
члану 73. став 2. Закона о раду прописан као крајњи рок за коришћење 
годишњег одмора из претходне године и да се исти не може продужавати.

УПОЗОРЕЊЕ О ПОСТОЈАЊУ РАЗЛОГА 
ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ

Питање: Када је послодавац дужан да запосленом достави упозорење 
о постојању разлога за отказ уговора о раду и на који начин се доставља 
упозорење?

Одговор: Одредбом члана 180. став 1. Закона о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука Уставног суда 
и 113/17) прописано је да је, пре отказа уговора о раду запосленом који 
је својом кривицом учинио повреду радне обавезе из члана 179. став 2. 
тог закона (несавесно или немарно извршавање радне обавезе, злоупо-
треба положаја или прекорачење овлашћења, нецелисходно и неодговор-
но коришћење средстава рада, некоришћење или ненаменско коришћење 
обезбеђених средстава или опреме за личну заштиту на раду, чињење 
друге повреде радне обавезе утврђене општим актом, односно уговором 
о раду), послодавац дужан да таквог запосленог писменим путем упо-
зори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од 
најмање осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наво-
де из упозорења.

Исту овакву обавезу (предвиђену напред наведеном законском одред-
бом) послодавац има и када запослени учини повреду радне обавезе из 
члана 179. став 3. Закона о раду (неоправдано одбијање да обавља посло-
ве и извршава налоге послодавца у складу са законом, недостављања пот-
врде о привременој спречености за рад у смислу закона, злоупотреба пра-
ва на одсуство због привремене спречености за рад, долазак на рад под 
дејством алкохола или других опојних средстава у току радног времена, 
које има или може да има утицај на обављање послова, давање нетачних 
података који су били одлучујући за заснивање радног односа, одбијање 
запосленог који ради на пословима са посебним ризиком, на којима је као 
посебан услов за рад утврђена посебна здравствена способност, да буде 
подвргнут оцени здравствене способности, непоштовање радне дисци-
плине прописана актом послодавца, односно ако је понашање запосленог 
такво да не може да настави рад код послодавца).

Упозорење запосленом, према одредби члана 179. став 2, мора да сад-
ржи следеће елементе:

1. основ за давање отказа;
2. чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ 

и
3. рок за давање одговора на упозорење.

Запослени може у свом изјашњењу (које такође треба да буде у пис-
меном облику) да оспорава наводе послодавца и да износи чињенице и 
доказе који иду њему у прилог, односно који указују на то да се нису 
стекли законски услови за отказ уговора о раду. Тиме запослени пружа 
могућност послодавцу да преиспита своју намеру да му откаже уговор 
о раду и да одустане од отказа. У случајевима на које се односи овај 
члан, отказ уговора о раду се не може дати без претходно достављеног 
упозорења од стране послодавца.

Напред поменути члан 180. Закона о раду допуњен је последњим из-
менама и допунама овог закона новим ставом 3, који прописује да се 
упозорење доставља запосленом на начин прописан за достављање 
решења о отказу уговора о раду из члана 185. тог закона.

Одредбама чл. 179-186. Закона о раду регулисан је поступак отка-
зивања уговора о раду, а одредбом члана 185. истог закона прописан 
је начин достављања решења тако да се решење запосленом доставља 
лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта 
или боравишта запосленог, а ако послодавац није могао да изврши до-
ставу решења на наведени начин, о томе се сачињава писмена белешка а 
решење се објављује на огласној табли послодавца и по протеку рока од 
осам дана сматра се достављеним.

За разлику од начина достављања решења, пре доношења ових 
последњих измена и допуна Закона о раду тим законом није био про-
писан начин достављања упозорења, па је у пракси долазило до разли-
читих тумачења у смислу да ли се на достављање упозорења примењују 
одредбе Закона о раду или Закона о општем управном поступку (који на 
друкчији начин регулише достављање).

Упозорење у смислу наведене законске одредбе представља акт по-
слодавца који се доставља запосленом у поступку утврђивања његове 
одговорности за повреду радне обавезе или непоштовање радне дисци-
плине, а најчешће резултира отказом уговора о раду. Из тог разлога ло-
гично је што је поменутим новим законским решењем предвиђено да се 
одредба Закона о раду о достављању решења примењује и на достављање 
упозорења, јер од дана достављања упозорења тече рок запосленом да се 
изјасни на наводе из упозорења и да се његово изјашњење узме у обзир 
приликом утврђивања његове одговорности и изрицања мере, односно 
евентуалног давања отказа.

ОДГОВОРНОСТ ШКОЛЕ ЗА ШТЕТУ 
КОЈУ ЈЕ ПРЕТРПЕО УЧЕНИК

Питање: Ученик се повредио на школском кросу. Да ли је у судском 
поступку за накнаду штете неопходно доказати да је на страни школе, 
односно запослених у њој, постојала кривица за претрпљену повреду?

Одговор: Одговор је одричан, у конкретном случају није неопходно 
доказивати кривицу запослених у школи за насталу штету. 

Школа за насталу штету може одговарати и по основу кривице запо-
слених у школи, њеног инокосног органа или чланова њеног колективног 
органа. Та врста одговорности уређена је чл. 170. до 172. Закона о об-
лигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85 и 57/89 и 
„Службени лист СРЈ“, број 31/93).

Међутим, школа за штету коју је претрпео ученик може одговарати и 
по принципу објективне одговорности – одговорности за коју није по-
требна кривица и која се заснива на ризику од опасне ствари или опасне 
делатности школе.

Закон о облигационим односима не даје дефиницију опасне ствари и 
опасне делатности али утврђује претпоставку узрочности у случају ште-
те у вези са опасном стварју, односно опасном делатношћу (члан 173).

Појам опасне ствари ни у теорији није прецизно одређен; он је пре 
упућујући представља одређену врсту стандарда на основу којег се тек 
у конкретној ситуацији може проценити да ли је одређена ствар опасна 
или не. Неке ствари су по својим основним својствима увек опасне, друге 
ће то бити зависно од околности њихове употребе, особености животних 
ситуација у којима се користе, укључујући и дејства природних сила.

Појам опасне делатности, изведен из појма опасне ствари, али и са 
својим посебним карактеристикама, подразумева као извор опасности, 
на пример, окупљање људи у велике групе (настава у природи, школ-
ски крос, спортске приредбе и манифестације, културне приредбе с ве-
ликим бројем учесника, политичка окупљања), ситуације специфичних 
комуникација у обављању послова (кондуктери, конобари), послове 
неизбежно високог ризика (јавна безбедност, принудно извршење суд-
ских одлука), и друго. Наведени су примери и опасних делатности који 
не могу бити у вези с образовном и васпитном делатношћу, ради бољег 
објашњења самог појма опасне делатности.

Концепција објективне одговорности у нашем праву се заснива на 
теорији ризика, која истиче да лице које држи или употребљава ствар од 
повећане опасности треба да одговара за последице које проистичу из 
употребе такве ствари. Исто важи и за одговорност за штету од опасне 
делатности.

Школа за штету одговара било као ималац опасне ствари, било као 
неко ко обавља опасну делатност. У случају из Вашег питања она одгова-
ра као неко ко обавља опасну делатност, каквом делатношћу се сматра и 
школски крос на којем се ученик из Вашег питања повредио.

Правници одговарају

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА И 
НАСТУПАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ 

ЗА РАД



ITALIJANI ODUŠEVLJENI, A U 
ŠKOTSKOJ ROBOT “POPIO” OTKAZ

Robot „Pepper“, konsijerž u jednom hotelu na italijanskom jeze-
ru Garda, može da odgovara na pitanja na italijanskom, engleskom 
i nemačkom jeziku, a gosti ga već zovu Robi. Najavljivan kao prvi 
italijanski robot konsijerž, koji gostima pruža podršku i ispunja-
va želje, u granicama svojih mogućnosti, humanoid će ovu celu 
sezonu raditi na jezeru Garda, s ciljem da bar delimično oslobodi 
osoblje da daje odgovore na jedna ista pitanja gostiju, piše AP.

Zanimljivosti

INFORMATOR NSPRV 
Novi Sad, PC “Apolo”, Trg Slobode 3, Informator uredio Hadži Zdravko M. Kovač, redakcija: Ranko Hrnjaz, Hadži 

Zdravko M. Kovač i Jelena Zejak, Tel/faks: 025/42-00-93, 021/66-16-886, 023/51-57-57; e-mail: sindiso@sbb.rs
Kompjuterska priprema i štampa: Pergament, Hajduk Veljka 2b, Sombor, tel.: 025/437-259.

INFORMATOR

BESPLATAN 
PRIMERAK

sindiso@sbb.rs
www.nsprv.org

www.srpss.org.rs
NSPRV i SOB-GO su kolektivni članovi i osnivači Sindikata radnika 

u prosveti Srbije (SrpS)

LOLU (3) VRATILI IZ VRTIĆA ZBOG 
NEPRISTOJNE HALJINE! 

Lola je trogodišnjakinja iz Kanade koju su roditelji jednog jutra 
odveli u vrtić, obučenu u preslatku letnju haljinicu na bretele. Nisu 
ni sanjali da će tog istog popodneva da ih dočeka poruka iz vrtića 
da njihovo dete više ne može da dolazi tamo obučeno tako “ne-
pristojno”. Da ponovimo, Lola ima tri godine. I obukla je omiljenu 
haljinicu. Koja je, prema pravilima vrtića, nepristojna. Naravno, čim 
su videli o čemu se radi, njeni roditelji Džejmi i Sedi Stounhaus su 
pobesneli. “Rečeno nam je da je haljina nepristojna za vrtić i da 
ubuduće mora da ima bretele koje su široke najmanje pet centime-
tara”, objašnjava otac. Roditelji kažu da su Loli obukli tu haljinicu 
jer je tog dana bilo jako vruće napolju i mami je delovalo da je ha-
ljinica baš idealna za takvo vreme - kao što i jeste.

Nikome, naravno, ni na kraj pameti nije bilo da će neko vratiti 
dete iz vrtića sa porukom da nije primereno obučeno, kao što 
nikom normalnom nikad ne bi ni trebalo da padne na pamet. 
Njena majka sada postavlja vrlo razumno pitanje - kako svom 
detetu da objasni zašto više ne sme da nosi omiljenu haljinicu, a 
da dete to shvati? “Naravno da neće razumeti. Misliće da je ona 
uradila nešto pogrešno, a nije! Preispitivaće svoje sopstveno 
telo ako budemo pričale na tu temu. A još uvek je previše mala 
da bi uopšte razmišljala o takvim stvarima... Mislim da nijedna 
devojčica ne bi trebalo da brine o tome koje su joj širine bretele 
kad ide u školu ili bilo gde drugde. Bez obzira na to koliko godi-
na ima. A ona još i dete”, kaže Sedi.

Roditelji kažu da će njihova ćerka nastaviti da ide u vrtić “The 
Little Years” i da će se ubu-
duće držati njihovih pravila, 
ali da se nadaju da će ruko-
vodstvo promeniti mišljenje 
o zaista, ali zaista besmi-
slenim pravilima oblačenja. 
I umesto toga možda početi 
više pažnje da posvećuju 
tome kako dečaci gledaju 
devojčice, kako im se obra-
ćaju, kako o njima pričaju, 
kako im komentarišu odeću - 
umesto što će devojčice uči-
ti šta je “pristojno” a šta ne.

NAJBOLJI ĐACI KORISTE INTERNET 
SAT I PO VREMENA DNEVNO

 
Najbolji đaci, prema PISA istraživanju, koriste internet sat i po vremena u 

toku dana, rečeno je 8. juna na konferenciji „Nove tehnologije u obrazovanju“ 
koju je organizovao British Council. Takođe, u Finskoj, Nemačkoj i Švedskoj 
žive najsrećnija deca, koja najmanje uče, a postižu najbolje rezultate. Istraži-
vanja pokazuju da rezultati na PISA testiranju koje su postigli učenici iz Srbije 
ne zavise od visine plata u porodici đaka, rekao je analitičar u OECD Alfonso 
Echezara.

Ista je situacija u zemljama regiona, gde ne znači da će zemlje koje više 
troše na obrazovanje postići bolje rezultate. „Već je isto tako bitno imati svu 
neophodnu infrastrukturu koju Srbija sada izgrađuje“, rekao je Echezara na 
konferenciji koja je okupila oko 3.500 nastavnika. Prema njegovim rečima, 
istraživanja pokazuju da se đaci koji dolaze iz siromašnih delova sveta tradici-
onalno nalaze u vrhu po svojim uspesima u učenju. Tome doprinosi razlika iz-
među javnih i privatnih škola koja je velika i to u korist javnih škola, pa su tako 
najuspešnije državne škole u Turskoj, Japanu i Italiji, dok se privatne škole u 
ovim zemljama nalaze daleko ispod njih. Echezara je istakao da najsrećnija 
deca žive u Finskoj, Nemačkoj i Švedskoj, dodajući da ona uče najmanje, a 
postižu najbolje rezultate.

Prema njegovim rečima, PISA podaci pokazuju da deca iz Finske, Nemačke 
i Švedske oko 35 sati nedeljno potroše na učenje u školi i van škole, što im daje 
puno vremena za vannastavne aktivnosti koje utiču na dobrobit i zadovoljstvo de-
teta. Samim tim ne gradi se averzija prema školi, učenju i obavezama, rekao je on. 

Istraživanje je, takođe, pokazalo da devojčice gotovo svuda dominiraju u 
odnosu na dečake. U timskom radu devojčice su, takođe, bolje, dok su dečaci 
bili bolji u matematici. I pored toga, zabrinjavajuće je to da petnaestogodišnje 
devojčice širom sveta ne vide sebe u IT struci, već su to dominantno dečaci.

Još jedna zabrinjavajuća činjenica na koje je ukazalo istraživanje je da lošiji 
đaci više vremena provode na internetu i da se uskoro predviđa pandemija 
zavisnosti od interneta, rekao je Echezara. On je dodao da više od četiri sata 
dnevno na internetu predstavlja zavisnost koja će položaj i status loših đaka 
učiniti gorim u budućnosti. Od 20 do 30 odsto učenika koristi internet više od 
četiri sata dnevno.

Međunarodnu konferenciju Nove tehnologije u obrazovanju British Council 
organizuje petu godinu zaredom sa ciljem da se kroz seriju predavanja i radio-
nica, učiteljima i nastavnicima, predstave iskustva o upotrebi novih tehnologi-
ja u procesu učenja, razvoj digitalnog 
sadržaja, algoritamsko razmišljanje i 
kodiranje. Međunarodnu konferenci-
ju su podržali Ministarstvo prosvete, 
nauke i tehnološkog razvoja i Mini-
starstvo trgovine, turizma i teleko-
munikacija, u saradnji sa Timom za 
socijalno uključivanje i smanjenje 
siromaštva Vlade Srbije i Centrom za 
promociju nauke, a partner na projek-
tu je i Microsoft.

TRAMP “BI DOBIO DVOJKU”: 
PROFESORKA PRIMILA PISMO 
PUNO GREŠAKA, ISPRAVILA 

GA I VRATILA
Penzionisana profesorka engleskog jezika, Ivon Mejson iz Atlante, primi-

la je pismo od američkog predsednika Donalda Trampa, ispravila pravopisne 
greške i poslala ga nazad u Belu kuću. Mejson, koja je predavala 17 godina 
engleski jezik u jednoj srednjoj školi, izjavila je da bi to pismo bilo ocenjeno 
trojkom da je pisano u osnovnoj, a dvojkom da je pisano u srednjoj školi, pre-
nosi britanski Indipendent. Prema njenim rečima, pismo je sadržalo pravopisne 
greške, među kojima je bilo 11 primera pisanja reči “predsednik” i “država” 
velikim slovom.

Pismo koje je primila od Trampa, bilo je odgovor na pismo koje je napisala 
povodom pucnjave u školi na Floridi 14. februara u kojoj je 17 učenika poginulo. 
Prema njenim rečima, pismo je verovatno napisao član osoblja, ne predsednik 
lično. “Kada primite pismo sa najvišeg nivoa, očekujete da bar bude tehnički 
ispravno”, rekla je ona. Mejson je to pismo uporedila sa pismom republikanskog 
senatora Lindži Grejema, za koga je rekla da, međutim, piše divna pisma.

Ona je dodala i da odgovor Bele 
kuće nije posebno obuhvatio njen 
zahtev, budući da je ona tražila od 
Trampa da se lično sastane sa poro-
dicama ubijenih učenika. Trumpova 
administracija često je ismevana 
zbog gramatičkih grešaka, a američki 
predsednik postao je poznat po tome 
što često u ranim jutarnjim satima 
objavljuje zapanjujuće Tvitove, pune 
gramatičkih i pravopisnih grešaka, 
poput “covfefe”, “Barrack”(Obamino 
ime), “politicons” i slično.


