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Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је 06. августа да 
се разговара о томе да плате просветних радника буду повећане 
бар за десет одсто. “Здравство и просвета ће имати предност, то 
сам чуо од премијерке и то могу да кажем, али ће то бити пред 
крај године”, рекао је министар новинарима у Београду. 

Он је нагласио да се са синдикатима раде нови модели 
финансирања око платних разреда, што је веома важно за ква-
литет наставе.

Концепт мале матуре биће промењен у потпуности, најавио је 
министар просвете Младен Шарчевић и додао да је у два округа 
било неправилности на завршном испиту те да ће у њима бити 
смењени сви одговорни, почев од начелникâ школских управа. 
Младен Шарчевић је нагласио да су ове године под посебном лу-
пом биле четири школске управе због неправилности на заврш-
ном испиту претходних година – Пчињски, Рашки, Јабланички 
округ и подручје Косова и Метохије. „Имали смо дивљање у 
Јабланичком и Косовскометохијском округу. На Косову не мо-
жемо остварити пуну контролу и увид и ту могу да зажмурим 
на једно око, али у Пчињском ћу предузети мере“, рекао је 
Шарчевић. Он је нагласио да је тражио комплетне извештаје са 
завршног испита и да ће бити промењени начелници школских 
управа, али и директори у школама где је било злоупотреба. 

У средње школе у Србији у школску 2018/2019. годину после 
првог круга уписало се 65.690 ученика, док је у другом кругу 
уписано 1.137 ученика, који су конкурисали на укупно 75.973 
слободних места. На трогодишње профиле у првом кругу уписа-
ло се 11.689 ученика, на четворогодишње 51.197 ученика, док се 
у специјализоване профиле уписало 2.804 ученика. Након првог 
круга у школама је остало 7.975 слободних места, а неуписано је 
остало 1.594 ученика. Њих 1.327 исказало је жеље у другом упис-
ном кругу. У другом кругу трогодишње профиле уписало је 672 
ученика, док је четворогодишње профиле уписало 465 ученика. 
Пријемни испит за IT одељења положило је 1.302 ученика осмог 
разреда и очекује се да буде формирано 42 одељења за ученике 
надарене за информатику. Највише интересовања за упис у IT 
одељења било је у Првој београдској гимназији. Завршни испит 
ове године полагало је 2.210 ђака више него прошле године.

Најтраженије школе биле су гимназија „Јован Јовановић 
Змај“ (Нови Сад), Бора Станковић (Ниш), Гимназија Светозар 
Марковић (Ниш), Десета гимназија „Михајло Пупин“ Београд. 
Најтраженији профили у средњим стручним школама били су 
кулинарски техничар, медицинска сестра техничар, физиотера-
пеутски техничар и електротехничар рачунара.

Свим студентима који студирају по старом наставном програму 
треба продужити рок студирања на свим нивоима, а такво мишљење 
ће Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко 
друштво упутити Министарству просвете. Већина чланова одбора 
подржала је захтев студената који студирају по старом наставном 
програму у вези са продужењем рока, али су поједини упозорили 
да то није у складу са европском праксом. „Цео систем образовања 
претварамо у маратон. Само је питање издржљивости. Не кривим 
студенте већ универзитете. Увек сам склон да изађем студентима 
у сусрет, гласаћу – за, али гласам мало против својих убеђења као 
наставника. Ако студент није могао да заврши факултет, онда про-
фесор треба да разговара са њим и види о чему се ради“, рекао је 
Жарко Кораћ из ЛДП-а. Кораћ сматра да универзитетима треба да 
се упути молба да разговарају са студентима о томе.

Марија Јањушевић из Двери дала је подршку студентима уз 
констатацију да „не треба да се сломи на њима оно што се деша-
вало у образовању од 2000-те године“. „Болоња је на неспретан 
начин овде уведена. Ми се са закондавством вечито нешто јуримо 
и усклађујемо. Надам се да ћете дати подршку студентима и да ће 
то Министарство просвете спровести“, рекла је Јањушевићева.
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UVOD
1. VAŽNOST I ZADATAK NACIONALNE  

ISTORIJE VASPITANJA

Svaka nauka ima svoju prošlost, svoju istoriju. Pozna-
vanje istorije neke nauke služi lakšem, boljem i du-
bljem razumevanju te nauke. Mnogi aktuelni naučni 

problemi mogu se jasno sagledati i pravilno shvatiti tek u nji-
hovoj istorijskoj perspektivi. Kulturno-prosvetne ustanove, 
kao istorijske tvorevine, nastaju sa izmenjenim društvenim 
prilikama i umiru sa nestankom onih prilika u kojima su one 
postale. Zato je za rešavanje savremenih pedagoških pitanja 
nužno dobro poznavanje ne samo naše bliske kulturno-pro-
svetne organizacije, one koja još delom živi u nama, nego i 
one udalјenije koja je za svagda i nepovratno iščezla. Peda-
goške činjenice mogu se shvatiti u punoj jasnoći tek onda kad 
im se ustanovi poreklo i odredi razvoj, tj. 
kad im se pristupi istorijski.

Pri razradi jednog ovakvog istorijskog 
pregleda morale su se imati u vidu važ-
ne činjenice da je vaspitanje starije od 
pedagoške nauke kao teorije vaspitanja, 
da je starije od školovanja pa i same pi-
smenosti.1 Vaspitanje,2 pismenost i ško-
lovanje već su imali svoju dugu prošlost 
kad se pojavila vaspitna teorija, kad se 
formirala pedagoška nauka. 

Deca su vaspitavana i u primitivnim 
lјudskim zajednicama, dok je do školo-
vanja omladine došlo mnogo kasnije. 
Tako je bilo i u nas Jugoslovena. Naši 
stari vaspitavali su svoj podmladak i 
onda kada ne samo što nije bilo škola, 
nego kada ni samu pismenost nisu po-
znavali. 

Međutim, o pedagoškoj nauci mi mo-
žemo da govorimo tek od Mirijevskog i 
Dositeja, dakle, tek od druge polovine 
osamnaestog veka.

Vaspitanje, kao društvena pojava, na-
lazilo se tokom svoga istorijskog posto-
janja u stalnim promenama. Te promene, 
kojima je ono bilo podloženo, bile su ne-
kad lagane i spore, a nekad nagle i sko-
kovite, revolucionarne. Kako su se pak 
vršile u raznim vremenima biće prikaza-
no u ovoj knjizi. Da bi čitalac dobio što 
potpuniju i jasniju sluku o svemu tome 
potrebno je:

a) Opisati i protumačiti kako je naš 
narod u određeno doba svoje prošlosti 
vaspitavao svoju decu, omladinu i odra-
sle; za kojim je cilјevima u vaspitanju 
išao; koje je ustanove radi toga osnivao; kakve je sadržaje i koja sredstva 
upotreblјavao; kojim se metodama služio i pod čijim je i kakvim uticajima bio.

b) Potom treba ukazati na koji način se sa promenama društvenih odnosa 
menjaju vaspitne ustanove i s njima vaspitanje. Tu je potrebno jasno istaći 
kako društvene promene nužno izazivaju promene u cilјevima vaspitanja, a 
promene u cilјevima izazivaju promene u sadržajima, sredstvima i metodama 
vaspitanja.

v) Dalјe je potrebno u pravoj svetlosti prikazati one ličnosti koje su imale 
zasluge za vaspitanje i obrazovanje našeg naroda.

g) Najzad, treba sačiniti jesnu, razgovetnu i verodostojnu sliku razvitka naše 
pedagoške literature.

2. PODELA

Sadržina istorije nacionalnog vaspitanja biće u ovoj knjizi izložena hrono-
loški i podelјena u tri velika poglavlјa i to:

  I  Vaspitanje u starim rodovsko-plemenskim zajednicama.
 II  Vaspitanje u doba feudalizma.
III Vaspitanje u doba kapitalizma.

1 Prvu jasno uobličenu vaspitnu teoriju imamo u Platonovoj „Državi“. Kasnije (17 b.), 
Komenski postavlјa osnove pedagoškog naučno-istraživačkog rada. No sistemska pe-
dagoška nauka formira se tek u 18. veku.

2 Reč vaspitanje susrećemo prvi put u našoj literaturi u biografijama 12. veka.

U određenim vremenskim granicama dva poslednja doba bio je naš narod 
podelјen, razjedinjen i poroblјen, što se jasno odrazilo i na njegov ukupan kul-
turno-prosvetni razvoj. Drukčiji opšti uslovi života vladali su kod onih koji 
su bili pod Otomanskom vlašću, drukčiji kod onih pod Habzburzima, a opet 
drukčiji u slobodnim državama Srbiji i Crnoj Gori. Zato će sva ta stanja biti 

posebno izlagana i paralelno, jedna pored drugih.

IZVORI

Svi stariji obrađivači istorije vaspitanja u Srba, smatrali 
su da je naša kulturna prošlost „zavijena u tamu“ i da ima 
sasvim malo pouzdanih izvora za njeno rasvetlјavanje. 
Tako, naprimer, Milan Đ. Milićević, u svojoj knjizi „Prvi 
ogled istorije pedagogije u Srba“ (Beograd, 1871), ovako 
piše: „Onde gde bi nam bilo najmilije i najkorisnije da smo 
prostrani, moramo, po nevolјi, da budemo kratki. Nemamo 
izvora iz kojih bismo mogli crpeti izveštaje. O svemu što je 
rađeno na polјu pedagogije u Srba kroza staro vreme njiho-

voga života“. Slično i Petar Despotović 
u predgovoru svoje knjige „Istorijska 
pedagogika“ (Beograd 1908) beleži: 
„Teško mi je bilo pribrati svu građu koja 
mi je bila za ovaj rad potrebna. To važi 
naročito za odelјke o prosvetnim prilika-
ma srpskog naroda o kojima se do sada 
vrlo malo pisalo“. 

Profesor Andra Gavrilović, pisac tri 
monografije o prosvetnim prilikama za 
vrmee Prvog ustanka, piše: „Ne tajim 
zadovolјstvo što sam osvetlio celu jed-
nu stranu prošlosti svoje otadžbine. Ali 
odmah i možda baš stoga što sam u ta 
pitanja toliko ulazio – izjavlјujem da bih 
voleo kad bii se na sva pitanja koja se 
sama sobom nameću mogli dati odgovo-
ri, potpuniji no što se u ovom radu na-
laze. Proučavši do detalјa sve oskudice 
izvora, ja držim da će se drukčiji i znat-
no puniji odgovori mučni ikad dobiti“.

Zaista su mnogi naši važni istorijski 
izvori propali dok su drugi upotreblјeni 
i odneti iz zemlјe. Najviše ih je nestalo 
za vreme robovanja pod Turcima, ali i 
kasnije. 

Pavle Solarić piše: „Drevne sloven-
ske knjige i rukopise traže za bečko 
knjigohranilište“ (1819). 

Vuk beleži da je neki kaluđer upotre-
blјavao pergamentske listove starih ru-
kopisa da sa njima zatvara prozore. 

Jovan Hadžić piše kako treba „da se 
stidimo“ što su mnogi naši spomenici 
dospeli u tuže ruke i razvučeni po svetu. 
Hadžićeva znatna zbirka dokumenata, 

koje je bio prikupio za vreme rada u Srbiji, propala je takođe u požaru Novoga 
Sada (1848). 

Uništena je i sva arhiva direktora sviju škola u Srbiji iz doba kada je to 
zvanje postojalo (1836-1838). Arhiva Ministarstva prosvete upotreblјena je 
(1873) za zavijanje baruta u kragujevačkoj barutani.

No iako je više naših istoriskih izvora propalo, ipak je još uvek ostalo toliko 
da se iz njih može dovolјno tačno sačiniti jedna celovita slika o vaspitanju od 
najstarijih do najnovijih vremena. Za najstarije vreme koristimo poglavito vi-
zantijske pisce, istoričare i hroničare. Nјihove zabeleške odnose se uglavnom 
na vreme doselјavanja Slovena na Balkansko Poluostrvo. I ma kako da su te 
zabeleške oskudne, iz njih se ipak može ponešto doznati o moralnim osobi-
nama Slovena toga doba, o njihovim navikama i običajima u kojima se verno 
ogleda i vaspitanje narodnog podmlatka. Sa postankom slovenskog pisma i sa 
razvojem književnosti na slovenskom jeziku izvori su sve obimniji.

Domaće pisane izvore imamo i pre 12. veka. Ovamo ubrajamo: zakonske 
spomenike, zapise i natpise. Sem tih izvora, za razradu istorije vaspitanja kori-
ste se još i narodni običaji, narodna usmena književnost i razvoj jezika.

U drugoj polovini devetnaestoga veka javlјaju se i naši pedagoški časopisi 
koji beleže sve aktuelno značajne pedagoške novine ali i, povremeno, nešto iz 
bliže i dalјe istorije vaspitanja. Zahvalјujući njima i nekim posebnim istorij-
skim publikacijama može se novo vreme, devetnaesti i prva polovina dvadese-
toga veka, dosta tačno rekonstruisati.

 (Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

VASPITANJE U SRBA (I)

Živojin S. Đorđević, Vas-
pitanje u Srba, Udžbenik 
nacionalne istorije peda-
gogike, Naučna knjiga, 
Beograd, 1958, Aktom Sa-
veta za školstvo NR Srbije 
br. 7037 od 11. IX 1957. 
god. odobreno kao priruč-
nik za učenike i nastavnike 
učitelјskih škola.
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У односу на почетак године, у мају су запослени у Србији, у просеку, 
зарадили око 300 динара више, у односу на фебруар, мајске зараде 
више су око 2.500 динара, док је у односу на априлску просечну за-

раду мајска виша око 1.200 динара.
Просечна зарада у мају готово да је идентична оној за коју су, у просеку, ра-

дили запослени у јануару јер је износила 50.377 динара, док је у јануару била 
50.048. Најнижа просечна зарада исплаћена је у фебруару, када су запослени 
зарадили 47.819 динара, у марту су просечне зараде биле 49.400, а у априлу 
у просеку, 49.117.

Разлике у просечним месечним примањима нису занемарљиве, а новац 
који је био на располагању ни у једном месецу није био довољан да се под-
мири просечна потрошачка корпа, док се с просечном зарадом могу покри-
ти трошкови који спадају у минималну потрошачку корпу. Иначе, трошкови 
обеју потрошачких корпи су се из месеца у месец увећавали па је од почетка 
године до почетка маја она скупља око 800 динара, а минимална око 400: у 
јануару је просечна била 69.896 динара, а у априлу 70.668, док је за мини-
малну потрошачку корпу у јануару било потребно 36.214 динара, а у априлу 
36.637.

У просечној потрошачкој корпи за април, на трошкове хране и безалкохол-
них пића одлазило је око 39 одсто зараде, за трошкове становања, струје, воде, 
гаса и других енергената око 20 одсто, а на трећем месту по количини новца 
који се месечно троши су трошкови намењени куповини алкохолних пића и 
дувана – 8,56 одсто. На трошкове транспорта одлази око осам одсто новца, 
на име трошкова рекреације и културе око пет одсто, а за куповину одеће и 
обуће 4,40 одсто.

Месечни трошкови за куповину намештаја, опремање домаћинства и 
одржавање у просечној потрошачкој корпи износе 4,30 одсто, за здравство 
је намењено 3,5 одсто новца, за остала добра и услуге 3,30, а трошкови 
комуникација односе 2,66 одсто од укупно потребног новца из просечне 
потрошачке корпе. За трошкове намењене потрошњи у хотелима и ресто-
ранима одлази око 1,16 одсто новца, а најмањи удео трошкова у просечној 
потрошачкој корпи заузимају они намењени образовању – 0,67 одсто.

Слично је и у структури трошкова минималне потрошачке корпе, али има 
и значајних разлика. Наиме, у структури трошкова те корпе готово половина 
новца, односно око 45 одсто, потребна је за куповину хране и безалкохолних 
пића, док се на име трошкова становања, струје, воде, гаса и других енерге-
ната мора издвојити готово исто као и у просечној потрошачкој корпи – не-
што мање од 20 одсто. На име трошкова куповине алкохолних пића и дувана 
одлази око осам одсто, одеће и обуће 3,29, док се за куповину намештаја, 
опремање домаћинства и одржавање троши 4,36 одсто укупног новца из 
минималне потрошачке корпе. Трошкови за здравство су 3,75 одсто, на име 
трошкова транспорта одлази 6,18 одсто новца, за остала добра и услуге 3,47 
одсто, трошкови за комуникације су 2,43 одсто, а за рекреацију и културу тро-
ши се 3,30 одсто новца. И у склопу минималне потрошачке корпе најмање 
новца одлази на потрошњу у хотелима и ресторанима – 0,74 одсто, а проценат 
издвајања за образовање је убедљиво најмањи и у минималној потрошачкој 
корпи и износи 0,34 одсто.

Удео трошкова за плаћање хране и безалкохолних пића, те оних за ста но-
вање, струју, воду, гас и друге енергенте је и у просечној потрошачкој корпи 

и у минималној потрошачкој корпи највећи и износи око 60 одсто укупних 
месечних трошкова.

У обе потрошачке корпе најмање новца намењено је за образовање. Тако 
се на име трошкова за образовање у просечној потрошачкој корпи у априлу 
трошило 475 динара, док је у минималној потрошачкој корпи тај трошак 124 
динара. 

Просечне зараде у Србији у сталном су раскораку с трошковима потро-
шачке корпе јер новац који се у просеку заради сваког месеца није довољан 
да се плате неопходни месечни трошкови. Наиме, од почетка године је за 
пуњење просечне потрошачке корпе сваког месеца било потребно више од 
једне просечне зараде, док се с просечном зарадом могла напунити минимал-
на потрошачка корпа и чак преостати нешто новца. Статистички подаци од 
почетка године до маја – а готово је извесно да ће и за последња два месеца 
бити слични – показују да је за подмиривање трошкова просечне потрошачке 
корпе била потребна око 1,4 просечна зарада, док је за пуњење минималне 
потрошачке корпе било довољно око 0,75 просечних зарада.

Заостајање просечне зараде у односу на износ потребан за пуњење просеч-
не потрошачке корпе није мали јер подаци говоре да сваког месеца онима који 
имају просечне зараде недостаје око 20.000 динара. Ипак, онима који про-
сечно зарађују после плаћања трошкова минималне потрошачке корпе остаје 
око 13.000 динара. За оне који ради за минималац, који је око 25.000 динара, 
а њих је у Србији много, просечна потрошачка корпа је веома далеко јер је 
потребно готово три минималне зараде да се она напуни, док је за покривање 
трошкова минималне потрошачке корпе потребан око 1,5 минималац. Тако је, 
практично, од почетка године. Висина просечне зараде се мењала: највиша је 
била у мају – 50.377 динара, а потом у јануару – 50.048. Просечна зарада била 
је најнижа у фебруару, када су запослени зарадили 47.819 динара у просеку, у 
марту 49.400, а у априлу су запослени у Србији зарадили 49.117.

И док су просечне зараде сада сличне као на почетку године, а од јануара 
до маја биле су испод 50.000 динара, за подмиривање трошкова просечне по-
трошачке корпе стално је било потребно више новца. Тако је, у односу на 
јануар, у априлу она била око 800 динара скупља. Трошкови просечне потро-
шачке корпе у јануару су били 69.896 динара, у фебруару – 70.169, а у марту 
70.292. У априлу су трошкови просечне потрошачке корпе била највиши и 
износили су 70.668 динара, односно било је потребно 375 динара више него 
у марту.

Слично је и код трошкова који подмирују минималну потрошачку корпу: у 
односу на јануар, априлска је тежа око 400 динара. Наиме, у јануару је за ми-
нималну потрошачку корпу било потребно 36.214 динара, у фебруару 36.357, 
а у марту 36.419. За минималну потрошачку корпу у априлу је било потребно 
218 динара више него у марту јер је износила 36.637 динара.

На повећање трошкова потрошачке корпе у априлу у односу на март ути-
цале су цене производа и услуга личне потрошње, који су били 0,4 одсто 
виши. У априлу је више новца требало за куповину одеће и обуће – 2,1 од-
сто, храна и безалкохолна пића поскупели су 0,7 одсто, трошкови транспорта 
0,6, комуникација 0,3, а трошкови за куповину намештаја, покућства и текуће 
одржавање стана порасли су 0,2 одсто. Мање новца било је потребно за купо-
вину алкохолних пића и дувана, као и за рекреацију и културу – по 0,1 одсто, 
док се цене осталих производа и услуга нису битније мењале.

Актуелно

У ШКОЛАМА ЧАК 1.000 НЕСТРУЧНИХ НАСТАВНИКА
Шарчевић: „Наше амбиције не прате наставни кадрови“

ЗАРАДЕ НИКАКО ДА СТИГНУ ПОТРОШАЧКУ КОРПУ
• Плате „гутају“ храна, пиће и становање • Просечна плата пуни само минималну потрошачку корпу 
• За просечну потрошачку корпу недостаје око 20.000 динара • Најмање издвајамо за образовање

У основним и средњим школама у 
Србији тренутно ради 457 нестручних 
наставника из математике, 239 настав-

ника из физике, 109 наставника из информа-
тике, 133 наставника немачког језика и 48 на-
ставника енглеског језика. Начелница Одељења 
рада школских управа у Србији Јасмина Ђелић 
појашњава појам нестручност и каже да је реч о 
наставницима који немају потребно образовање 
прописано правилницима Министарства про-
свете. То у пракси, на примеру да рецимо у 
просеку један наставник математике ради у 
три одељења, а да опет свако одељење с има 
по двадесетак ученика, значи да у овом мо-
менту око 27.000 основаца и средњошколаца 
има нестручног наставника математике. “То је 
застрашујући податак. Извор података су нам 
директори и секретари школа те овим бројкама 
треба додати бар још 10 одсто, јер има оних који 
су прећутали да имају неког наставника који је 
нестручан али им је важно да ради у школи”, 
истакла је Ђелић.

Најлошија ситуација је у Зрењанину где мате-
матику предаје 85 нестручних наставника, док 

физику предају њих 43. Најбоља ситуација је у 
Крагујевцу где на територији града нема неструч-
них наставника и у Београду где је у школама за-
бележено 15 нестручних наставника математике. 
Ђелић је на, скупу о недостатку наставног кадра 
у Србији, нагласила да у регионима где се на-
ставе обавља на језику националне мањине чак 
50 одсто нестручних наставника. „У 82 струч-
не школе просечно имамо по четири нестручно 
заступљена предмета. То у систему развоја дуал-
ног образовања није добро. У 32 музичке школе 
просечно имамо по три нестручна наставника”, 
појаснила је Ђелић и додала да је један од разлога 
и то што наставници математике, информатике 
и физике не желе да раде у школама јер могу да 
раде за већу плату у привреди. „Ми очекујемо 
да се Законом о платама у јавним службама 
ситуација побољшати”, истакла је Ђелић и додала 
факултети који школују наставни кадар треба да 
акредитују постојеће и развијају нове мастер про-
грама за предметне наставнике.

Министар просвете Младен Шарчевић рекао 
је да се одомаћило „као сасвим нормално да 
математику и физику предају људи који завр-

ше менаџмент”. „Информатика је у успону да 
ми ту имамо проблем у најави. Увели смо ин-
форматику као обавезан предмет у пети разред 
основне школе, од наредне школске године то 
ће бити пети и шести разред. Увели смо ин-
форматичка одељења у гимназијама... Наше 
амбиције не прате наставни кадрови”, рекао је 
Шарчевић. Он је рекао да у школама у Србији 
постоје озбиљни проблеми за четири предмета 
што се тиче наставног кадра а то су математика, 
физика, информатика и страни језик, пре свега 
немачки који је у експанзији. „Морамо да по-
кренемо то питање и тражимо решења која могу 
бити брза и са којима можемо одмах да крене-
мо од јесени, али и средњорочна и дугорочна”, 
рекао је Шарчевић и додао да је неповољно и 
то што су плате у просвети мале, а наставници 
информатике, физике, математике могу да раде 
у привреди за много веће плате.

Скупу о недостатку наставног кадра у шко-
лама у Србији присуствовали су представници 
Министарства просвете, представници факул-
тета који образују наставни кадар, као и пред-
ставници локалних самоуправа.



4 strana Jul-Avgust 2018.

Ministri nadležni za finansije i rad Siniša Mali i Zoran Đorđević 
početkom nedelјe započeli su razgovor o minimalcu za narednu 
godinu da bi Vlada Srbije svoj predlog predstavila Socijalno-eko-

nomskom savetu. Sednica SES-a trebalo bi da se održi 6. i 7. septembra, a od-
luka o novom minimalcu za 2019. godinu treba da bude doneta 15. septembra. 
Pošto ni prethodnih godina socijalni partneri nisu uspevali da se usaglase oko 
minimalne cene rada – sindikati su tražili više, a poslodavci nudili manje – od-
luku je, po pravilu, donosila Vlada Srbije. Upravo zbog toga može se očekivati 
da i ove godine zapravo Vlada Srbije bude ta koja će doneti odluku o iznosu 
minimalne cene rade u 2019. godini. Pogotovo što je država najveći posloda-
vac u Srbiji i što njena računica zavisi od stanja i mogućnosti srpskog budžeta 
iz kojeg se isplaćuju zarade zaposlenima u javnom sektoru.

Minimalna cena rada sada je 143 dinara po satu, odnosno oko 24.000 dinara 
mesečno. Sindikati su saglasni o tome da minimalac za 2019. godinu treba da 
bude 36.000 dinara, odnosno koliko sada košta minimalna potrošačka korpa. 
Poslodavci još uvek ne licitiraju visinom minimalca, ali stavlјaju do znanja 
da povećanje cene rada mora pratiti odgovarajući ustupak države prema nji-
ma, odnosno da očekuju manje poreze i doprinose ukoliko već treba da više 
daju radnicima. Ekonomisti ne spore da se minimalac za narednu godinu mora 
povećati, ali postavlјaju i pitanje da li srpska ekonomija, i pored rasta koji po-
slednjih meseci beleži, može izdržati dvocifreno veću minimalnu zaradu, koju 
traže sindikati. S druge strane, sindikati su svesni toga da njihove zahteve za 
povećanje minimalca 12.000 dinara srpska ekonomija teško može podneti, ali 
podsećaju na to da on ne bi trebalo da bude pravilo, već izuzetak.

Tako predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ne 
spori da zahtev da minimalac bude u nivou minimalne potrošačke korpe, za 
koju ističe da je krajnje skromna, ne može biti ispunjen ili bi u ovom trenutku 
bilo teško izvodlјiv, ali očekuje da u nekoj bliskoj budućnosti do toga dođe. On 
ističe da će SSSS zahtevati da se minimalna zarada ubuduće isplaćuje samo u 
slučaju poremećaja rada u preduzećima i da njena isplata bude oročena. – U 
Srbiji je, nažalost, ona postala stalna kategorija zbog smanjenih doprinosa koje 
na nju plaćaju poslodavci, pa više od 300.000 lјudi prima tu zaradu, od koje 
teško može da se živi – objasnio je Orbović. – Naš stav je da minimalna zarada 
treba da bude izjednačena s minimalnom potrošačkom korpom, što podrazu-

meva da on za narednu godinu poraste 50 odsto. Svesni smo, međutim, toga 
da je to u ovom trenutku nerealan cilј za našu privredu, zbog čega će SSSS 
insistirati na tome da se precizno utvrdi rok za njeno dostizanje.

Predsednica ASNS-a Ranka Savić, koja se slaže sa sindikalnim kolegama 
da bi logično bilo da minimalna zarada bude u iznosu minimalne potrošačke 
korpe, ocenjuje da na osnovu poznatih ekonomskih pokazatelјa i njihove pro-
jekcije za 2019. godinu minimalna zarada u postojećim uslovima poreskog 
opterećenja ne bi smela biti manja od 27.870 dinara, ili 160 dinara po radnom 
satu. – To bi značilo povećanje od 12 odsto, a realno i održivo, minimalna 
zarada za 2019. godinu trebalo bi da iznosi 28.365 dinara, ili 163 dinara po 
radnom satu, što bi bilo povećanje od 14 procenata – objasnila je Ranka Sa-
vić. – Kao i svake godine u ovo vreme, otpočinje licitacija o visini minimalne 
zarade s istim učesnicima i na isti način, upotrebnom argumenata i metodom 
„boksovanja” ciframa za koje svi znaju da su neostvarive, ali lepo zvuče, da bi 
na kraju bilo daj šta Vlada da.

Po zvaničnim podacima, prosečna zarada u ovoj godini porasla je 6,9 odsto, 
cene su povećane 2,9 procenta, a minimalna potrošačka korpa iznosi 36.000 
dinara. Rast prihoda u privredi u prvih sedam meseci bio je 8,3 odsto, kapital je 
uvećan 5,2 odsto. ASNS-ova računica pokazuje da je svaki zaposleni u privre-
di prosečno gazdama doneo dobit od 500.000 dinara. Sve zajedno doprinelo je 
tome da rast BDP-a u Srbiji u proteklih sedam meseci bude oko 4,5 odsto. Ti 
pokazatelјi, smatraju sindikati, dovolјni su za realnu priču o većem minimalcu 
u 2019. godini. Koliko – ostaje da se vidi.

Aktuelno

MALA ŠANSA DA MINIMALAC BUDE  
36.000 DINARA

 • Na minimalcu 300.000 radnika • Minimalac u iznosu minimalne potrošačke korpe  
• Realno povećanje najniže cene rada 12 odsto  • Pokazatelјi dovolјni za realnu priču o 

većem minimalcu 

Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta 
održan je u četvrtak 30. avgusta 2018.  u 
Uniji poslodavaca Srbije, uz učešće mi-

nistara za rad i finansije, Zorana Đorđevića i Siniše 
Malog, a glavna tema je bila povećanje minimal-
ne cene rada. Nakon kolegijuma SES-a, 
koji je bio zatvoren za javnost, predsednik 
UPS-a Miloš Nenezić rekao je Tanjugu da 
još nije utvrđen predlog za sednicu SES-
a koliko će biti povećan minimalac, ali da 
je sastanak bio vrlo konstruktivan i da je 
pozitivan signal dat prisustvom ministra 
za finansije. Nenezić je rekao da su svi 
izneli svoje stavove i izrazio uverenje da 
će doći do njihovog približavanja do 15. 
septembra, kada je zakonski rok do kada 
SES treba da iznese vladi svoj predlog za 
povećanje minimalca. 

“Kolegijum je prošao u dobrom tonu 
iako je osetljiva tema minimalna cena 
rada, koju smo danas razmatrali. Razgo-
varali smo i o drugim temama, kao što su 
socijalno - ekonomsko delovanje u Srbiji. 
Postoji izuzetna volja svih socijalnih par-
tnera da se dođe do konsenzusa kako bi se 
postigao pozitivan cilj i za privredu i gra-
đane i vladu”, rekao je Nenezić. Ističe da 
je Mali na kolegijumu izneo vrlo konstruk-
tivne predloge. “Ministar Mali je izašao 
sa nekoliko stvari koje dovode do toga da ćemo u 
narednom periodu doći do pravog privrednog am-
bijenta u Srbiji”, naveo je Nenezić. Prisustvovali 
su i predsednik SSS Ljubisav Orbović i predsednik 

Nezavisnosti Zoran Stojiljković. 
Mediji su preneli da bi umesto 143 dinara, ko-

liko sada iznosi minimalna cena rada, radnicima 
ubuduće radni sat mogao da bude plaćen oko 10 
odsto više, odnosno 157,3 dinara. Sindikati su, 

prema nezvaničnim informacijama, tražili 209 
dinara. Poslednja korekcija najniže cene rada bila 
je u januaru ove godine, kada je minimalac sa 130 
povećan na 143 dinara. Nova minimalna cena rada 

trebalo bi da bude određena do 15. septembra, do 
kada bi stavove morali da usaglase država, sindika-
ti i poslodavci.

Elem, na kolegijumu Socijalno-ekonomskog 
saveta nije dogovoreno koliko će biti povećan mi-

nimalac, a predsednik UGS “Nezavisnost” 
Zoran Stojiljković rekao je da za njih jed-
nocifren procenat neprihvatljiv. Stojiljković 
je rekao i da je sastanak bio konstruktivan, 
da se razgovaralo sa puno argumenata, te da 
će se razgovori nastaviti do 15. septembra, 
kada je rok za usvajanje minimalne cene 
rada. “Atmosfera na sastanku je bila kon-
struktivna, svi smo pokušavali da dođemo 
do neke zajedničke tačke, i to ne govoreći 
samo o minimalnim zaradama, već o svim 
zaradama i potrebama da one rastu”, rekao 
je Stojljković za Tanjug.

Neophodno je, kako kaže, da se u ne-
kom kratkom vremenskom roku, od reci-
mo tri godine, izjednače minimalna zarada 
i minimalna potrošačka korpa od 36.000 
dinara. “Nastavićemo da razgovaramo i da 
se nađemo na nekom tom prostoru između 
ponuđenih predloga koji su dati, a koji se 
razlikuju tu negde od pet, šest do 15 odsto. 
Mada, mogu da ponovim, nama je sve što 
je jednocifren rezultat neprihvatljivo”, po-
novio je Stojiljković. Napominje i da više 

nije u igri samo procenat minimalne zarade, već i 
koliko tih minimalnih zarada ima, a Stojiljković 
kaže da na minimalcu u Srbiji živi svaki pet zapo-
sleni, odnosno 350.000 ljudi.

BEZ DOGOVORA O MINIMALCU
Jednocifren procenat uvećanja minimalca neprihvatljiv

Minimalna 
zarada* Prosečna zarada* Odnos minimalne 

i prosečne zarade
Crna Gora 193 512 37%
BiH 208 438 47%
Srbija 213 403 52%
Hrvatska 366 812 45%
Slovenija 614 1151 53%
Madedonija 196 378 50%

*u evrima
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На  конференцији „Безбедна и здрава генерација“ посвећеној 
обележавању 12. јуна - Светског дана борбе против дечијег 
рада подељене су награде најбољим ученицима и признања 

њиховим менторима на конкурсима НСПРВ “Одговорност за Циљ 4 и 
учешће грађана. Одржите обећање”. Награде су се састојале од новчаног 

дела и поклона које су припремили НСПРВ и Миленијум осигурање.
Због великог избора квалитетних радова у обе конкуренције и у овом 

броју објављујемо део  радова у категорији ликовних и писаних  радова. 
Синдикат се и овом приликом захваљује свим учесницима на конкур-
сима.

КОНКУРСИ „ОДГОВОРНОСТ ЗА ЦИЉ 4 И 
УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА. ОДРЖИТЕ ОБЕЋАЊЕ“

ПОХВАЉЕНИ РАДОВИ
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

(Писмо учитељу)

Учитељу драги,
Мој син код Вас стиже за пар дана. Одмах да знате у њему има једна рана,

а та рана је да не зна да сабира, да множи, не пита за услугу, него само
мрмља исте речи: „За мене нема помоћи!“

Учитељу драги,
Будите од срца, па реците ђацима да између њих и мог сина нема разлике.

Драги учитељу,
Молим Вас научите и мог сина да чита, да броји. Он то воли и сваког дана

се мучи да бар нешто научи. Много воли децу, Буквар му је најдража
књига. У њега гледа очима плачним.

Ја знам да у Вас љубави има за сву децу света. И мој син потребу има да се
школује, образује, учи и да се једнога дана знањем служи.

Родитељ који разуме своје дете!

Учитељи су племенити људи и у сваком ђаку један научник чучи.
Помажу учитељи свима да савладају азбуку и абецеду, таблицу множења и

дељења, да ученици наши кроз игру упознају пределе далеке. Знају и
зашто и како вода кружи, шта се то крије у земљи, у води и ваздуху.
Зато, молим Вас, образовање пружите свима, били они бели, црни

или жути; били они здрави или болесни, били они Роми, Сиријци или
Авганистанци.

Сви дигнимо руке увис, заиграјмо једно коло и у школу похитајмо
да се знањем наоружамо.

Деца нека,
на пољу се муче,

она немају право да уче!
Школовање за избеглице и Роме нема.

А и да некако успеју,
после првог дана,
ево, школске туче.
Муче ли се, муче

сиромаштво их до дна вуче.
Труде се да нешто науче
да постану вредни људи.

Ја им у том послу
подршку и срећу желим.

 Бојан Манојловић, 4. б, ОШ „Иво Лола Рибар“, Сомбор
 Ментор: Ксенија Ујсаси, проф. раз. наставе

ОДРЖИТЕ ОБЕЋАЊЕ

„Образовање је најмоћније оружје које можемо употребити да проме-
нимо свет“, рекао је једном Нелсон Мандела. Данима ми је ова реченица у 
глави. Када смо ми то одлучили да на образовање гледамо као на обавезу, 
а не наше право да учинимо свет лепшим местом за живот? Завиримо 
мало дубље у ову тему.

На пример, има толико много деце у свету која нису добила прилику да 
се образују. Сва та деца су се родила креативна, а бар половина њих је па-
метна. Нажалост, човек који не негује своје потенцијале, временом их губи, 
а самим тим свет губи потенцијалног научника који би можда открио лек 
за неку неизлечиву болест и тако спасио хиљаде људи. Родитељи не шаљу 
своју децу у школу, јер немају средстава, а од државе неће добити помоћ. 
У истој тој држави купује се оружје и исплаћују се естрадне уметнице. 
Ово је велики проблем у свету, а опет ретко чујемо да се о њему говори. 
Образовање би требало бити бесплатно и доступно за све. Можемо да се 
бавимо реформом школства, али тек онда када то исто школство подигнемо 
са дна на којем се сада налази. Насупрот томе, постоји и други проблем. 

Како је могуће да они који нису у могућности да приуште себи едукацију 
много више то желе од нас којима је она доступна? Кажете да желите да 
будете велики, желите да урадите велике ствари, да имате велике ствари, 
желите да буде велики? Како? Учите, урадите оно што морате да урадите и 
онда се осврнете на крају и видите шта се добили, видите свој успех. То је 
једини начин. Образовање је оно што је неопходно како бисмо успели у жи-

ОДРЖИТЕ ОБЕЋАЊЕ

Понекад, дубоко у мени често дођу мисли о свој деци света, којима 
није испуњено обећање које је дато.

Сва деца на овом свету заслужују пажњу, заслужују љубав, али уз све 
то заслужују и образовање, под тим подразумевам да свако дете треба 
да има довољно услова за основно образовање. Међутим, дошло је тако 
време где нам они који су на врху пирамиде обећавају сву потребну 
војну опрему за рат. Да ли се неко запита шта је са децом која већ то 
преживљавају и без тога, увели смо опет и обавезну војску, занима ме 
шта ви мислите? Да ли дете у Сирији има услова да се образује, па тек 
да размишља о војсци и ратовима? Ја ћу вам дати одговор, не. Нажалост, 
дете чим мало одрасте под тим подразумевам да физички очврсне толико 
да може да држи пушку, оно се одмах учи како да се бори, како да одбра-
ни своју породицу, како да заради за њих и да преживи. Занима ме како 
вам звучи само помисао на овакву једну ситуацију која је сигурно честа 
у ратним земљама. Зашто ту исту децу не заштитимо сви, и пружимо им 
оно најосновније образовање? Сигурна сам, када бисмо сви имали такве 
услове, да не би било рата, већ преговора и мира. Зашто обећавате куле и 
градове и како свако дете има услова за основно образовање када је све 
више и више необразованих. Да занемаримо само ратове, сигурна сам 
да има трећина деце у нашој држави која су као робови. Обећани су нам 
најосновнији услови, реновиране школе, књиге и сав основни школски 
прибор, али није нажалост тако. Одржите обећање! Да ли је битније како 
ће нам држава естетски изгледати или је битније да имамо писмену децу, 
омладину? Шта је са девојчицама које одржавају своју породицу, малу 
браћу и сестре? Какви су њени услови? Каква су то обећања када нека 
деца живе под картоном и плаше се сваког трена за свој живот? Да ли 
мислите да ће таква деца имати неку будућност, да ће бити писмени има-
ти леп живот као што обећавате? Желим да се обратим свим председни-
цима/цама света: Да ли сте свесни колико има неписмених у нашој земљи 
и колико се тај број повећава из дана у дан? Да ли знате како је детету које 
ратује, а још нема ни свест о томе шта је уствари живот, која је поента жи-
вота? Како је девојчици која служи као предмет за иживљавање и коју сви 
сматрају да има само једну функцију, да рађа и да служи друге? Како је 
сиромашном детету које проси сваки дан да би могло да преживи и да не 
би умрло од глади? Зашто њима не помогнете?! Опет понављам, одржите 
обећање! Сигурна сам, када би пружили оно најосновније да би свет био 
другачији, исто то дете које ратује би имало неки мир и мотивацију да иде 
даље и да се не плаши за будућност своје породице, јер ће имати свест 
да се може зарадити и са минималним знањем, оним основним. Иста 
та девојчица би се упознала са својим правима и не би трпела насиље, 
уједно би помогла и другим девојчицама које то преживљавају сваки дан. 
То дете које проси и бори се за свој живот би имао мотивацију да крене 
даље и не дозволи то себи, а ни својој породици. Знање је кључ успеха. И 
зато Вас молим, у име све деце која немају услове за основно образовање 
да одржите обећање, сматрате да омладина мења свет, размислите онда на 
шта ће нам личити свет, ако овако будемо наставили.

Када нешто обећате, то испуните, јер сигурно постоји дете које верује 
и које се моли можда сваки дан да има најосновније и да буде писмено. 
Сигурно постоји дете које машта да уместо пушке држи оловку у руци, 
уместо да проси да чита и научи да пише, уместо да трпи насиље, да буде 
то које ће покренути нешто против тога. Зато вам кажем не обећавајте 
куле и градове, ако то не можете, јер сигурно постоји неко ко слепо верује 
вашим речима и нада се сваким даном да тако буде, у име свих нас Вас 
молим: Одржите обећање!

 Марија Цветковић, Средња економска школа Сомбор
 Ментор: Мира Трбовић, професор
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ЗАНАТ ИЗНАД СВЕГА
(новела)

Био једном један цар. Свог сина јединца је слао у школу, а кад је мало 
одрастао запослио га је код мајстора ћилимара да изучи занат.

Млади царевић се бунио:
- Зашто да учим и радим, кад имам небројено благо и могу купити све 

што пожелим?
Отац му је рекао:
- Сине мој, благо можеш изгубити, наша палата може изгорети. 

Поштовање свог народа и љубав вољене жене мораш заслужити, а свој 
хлеб треба да знаш зарадити.

Млади царевић се замислио и схватио је да је његов отац веома мудар 
човек и никад се више није бунио.

Био је веома вредан и надарен ученик. Ускоро је надмашио свог 
мајстора и израђивао најлепше ћилиме у целом царству.

Када је царевић стасао за женидбу, заљубио се у ћерку цара суседне 
земље и одлучио да ће је оженити. Стари цар је био задовољан избором 
свог сина. Одмах су пошли да је испросе. Принцези су понели вредне 
поклоне, а принц јој је даровао своју рукотворину, шарени ћилим с по-
себним шарама. Када је принцеза сазнала да га је израдио принц, била је 
јако задовољна и одмах пристала да се уда за њега.

После венчања, стари цар је предао свом сину круну. Царица је ускоро 
родила сина и живели су срећно.

Једног дана млади цар је испловио на море са рибарима. На отвореном 
мору задесила их је страшна бура. Брод је потонуо, а посада је нестала. 
Једино је млади цар преживео. Таласи су га избацили на једно острво 
чијег владара није познавао, нити су они знали њега. Изгледао је као 
просјак у својој одећи коју су оштре стене искидале, али није очајавао. 
Запослио се у радњи једног ћилимара. Газда га је заволео због његовог 
залагања и дивио се маштовитим мотивима које до тада никад није видео. 
Млади цар је за свој труд био добро плаћен и обезбедио је себи пристојан 
живот у туђини.

Стари цар се разболео од туге за својим сином и ускоро је умро. Царица 
није изгубила наду. Упорно је трагала за несталим мужем. Излазила је на 
пијацу и распитивала се од страних трговаца да ли су негде чули о неста-
лом цару. Нико ништа није знао.

Прошли су месеци од царевог нестанка кад је царица на пијаци угле-
дала тепих са истим шарама као њен веренички дар. Трговац јој је радо 
испричао где је набавио робу изванредне лепоте и пристао је да одведе 
царицу на острво где ради тај изузетни мајстор. Царица је богато награ-
дила трговца и пошла са њим да види свог мужа. Када су се цар-ћилимар 
и млада царица угледали, били су веома срећни.

Вратили су се у своју земљу. Народ их је дочекао са великим весељем 
и били су поносни на свог владара који се снашао и у туђини захваљујући 
свом занату.

Млади цар је свог малог сина учио да једино знање представља вред-
ност која се не може изгубити и вредније је од сваког блага.

 Петра Сужњевић, 5.б, OШ „Свети Сава“ Суботица
 Ментор: Јелена Зејак, професор

Milicа Džodan
učenica VIII-2 razreda OŠ „Branko Radičević“ Stapar 

(mentor: Slađana Dimić)

 
Nikolа Radmirović

učenik VI-1 razreda ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“ Sombor 
(mentor: Marija Milošević Paštrović)

воту. Потребно нам је да нађемо посао и самим тим прехранимо своју по-
родицу и приуштимо себи угодан живот. Уз помоћ њега бивамо угледнији 
и поштовани у друштву. Едуковани људи су начитани, велики говорници, 
успешни, промишљени и остварени. Не дозволите да вам то постане не-
битно. Одлучите да пружите себи тај луксуз да учите.

Школа је брава, а образовање је кључ од врата која нас деле од нашег 
успеха.

 Дајана Војводић, Средња економска школа Сомбор
 Ментор: Мира Трбовић, професор

 
Jelenа Bajčev

učenicа VIII-2 razreda OŠ „Branko Radičević“ Stapar 
(mentor: Slađana Dimić)

Teodorа Kovač
učenicа III-a razreda OŠ „Petar Kočić“ Riđica 

(mentor: Slobodanka Vulin, učiteljica)
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 Jelenа Majski
učenicа VII-1 razreda OŠ „Branko Radičević“ Stapar

 Radmilа Mazalica
učenicа VII razreda OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor 

(mentor: Sanja Medić Učur)

Tatjana Draganov
učenica VI-4 razreda OŠ „Avram Mrazović“ Sombor 
(mentor: Svetlana Lazić, nastavnik likovne kulture)

Olga Vulić
učenica VI-3 razreda OŠ „Avram Mrazović“ Sombor 

(mentor: Svetlana Lazić)

Tamara Milošević
učenica I-1 razreda Srednje ekonomske škole 

(mentor: Mira Trbović

Grupa učenika ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“ Sombor 
(mentorska grupa: vaspitna služba)
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Između dva broja

Procenjuje se da oko pola miliona zaposlenih radi u javnom sektoru. 
Nјima je država poslodavac, a prema podacima Republičkog zavoda 
za statistiku prosečna neto zarada u ovom sektoru u martu je 55.272 

dinara i bila je veća za skoro 10.000 od proseka u privatnom sektoru. Iskazana 
prosečna neto zarada od 55.272 dinara bila je u martu za skoro 6.000 veća od 
republičke neto zarade , ali to nikako ne znači da su svi zaposleni u javnom 
sektoru toliko zarađivali i da su toliko stavili u džep. Neki su jedva”dobacili” 
do polovine prosečne neto plate u javnom sektoru, ali zato ima onih koji su je 
dva – tri pa i više puta premašili.

Fiskalni savet Srbije u posebnoj analizi “Zarade u državnom sektoru: stanje 
i smernice za reformu” pozabavio se upravo tom ogromnom razlikom u zara-
dama pojedinih delatnosti u okviru javnog sektora , kako bi pokazao koliko je 
ova oblast, koja je možda i najvažniji za svakog ko radi, neuređena, nepravična 
i na kraju krajeva predstavlјa fiskalni rizik za državu.

Fiskalni savet tvrdi da se zarade u državnom sektoru utvrđuju bez objektiv-
nih kriterijuma, na osnovu više desetina različitih osnovica i stotine koeficije-
nata, što za posledicu ima različite plate za isti rad i jednake plate za različite 
poslove. Došao je do zaklјučka da se plate u državnom sektoru formiraju na 
čak 23 različite osnovice, da postoji više od 500 osnovnih koeficijenata i preko 
200 dodataka na osnovu platu. Nјima su potpuno narušeni odnosi između za-
rada u različitim delovima državnog sektora i unutar njih, tako da se neretko za 
ista zanimanja i rad isplaćuju plate koje se razlikuju i do 70 odsto.

Po mišlјenju FŠ sistem plata u javnom sektoru treba drugačije urediti i to 
tako da svi zaposleni budu uklјučeni u jedinstven sistemski zakon o zaradama. 
Na taj način, smatraju, trajno bi se regulisali međusobni odnosi njihovih zara-
da i postiglo da za zaposlene u svim sektorima države važe i isti i objektivni 
kriterijumi za formiranje plata. Odgovarajući odnos između najniže i najviše 
osnovne zarade zaposlenih u opštoj državi trebalo bi da iznosi jedan prema 12.

Kako bi se teorijski predlog pokazao kroz konkretan iznos plate, Fiskalni 

savet Srbije uradio je koeficijente za sva radna mesta u državnom sektoru , 
koji bi od naredne godine tako trebala da budu plaćena. Prema tom predlogu 
FSS, predsednici Republike, Skupštine i Vlade Srbije i Ustavnog suda , trebalo 
bi da imaju koeficijente 11-12, što u zaradi znači da mesečno primaju između 
275.000 i 300.000 dinara. To, konkretno, znači da bi predsednik Srbije koji 
sada ima zaradu od 125.000 dinara od naredne godine trebalo da mesečno pri-
ma dva i po puta više. Ili, da predsednici Vlade i Skupštine Srbije čija je plata 
sada 100.000 imaju povećanje od skoro tri puta.

Plate ministara, poslanika, sudija Ustavnog suda, Republičkog javnog tuži-
oca, Zaštitnika građana i predsednika Državne revizorske institucije trebalo bi 
da imaju koeficijent 10-11 što znači da im se mesečna plata kreće od 250.000 
do 275.000 dinara. Tako bi ministar, čija je prema podacima FŠ sada plata 
85.000 dinara dobio povećanje za čak tri puta, koliko bi dobili i poslanici. 
Republičkom javnom tužiocu plata bi se sada sadašnjih 190.000 povećala za 
manje od 100.000 , ali bi se zato zarada zaštitnika građana koja sada iznosi 
360.000 mesečno smanjila za skoro 100.000 dinara.

Po predlogu FSS veću platu od sadašnje, primenom koeficijenta 8-10 dobili 
bi direktori Poreske uprave, Uprave carina, sudije Vrhovnog kasacionog suda 
i generalni sekretar Skupštine Srbije. Za njih bi se mesečna zarada kretala iz-
među 200.000 i 250.000 dinara. Državnim sekretarima plata bi primenom koe-
ficijenta 6,5-8,5 bila povećana sa sadašnjih 70.000 na 160.000-210 dinara, dok 
bi, recimo direktorima državnih agencija ona ili ostala ista kao sada – 180.000 
ili bi morala da bude smanjena za nekoliko hilјada.

Predlog Fiskalnog saveta Srbije znači i znatno veće plate u prosveti i zdrav-
stvu, za koje oni inače smatraju da su neopravdano male u odnosu na druge 
delove javnog sektora. Tako bi nastavnik u visokoškolskom obrazovanju , pre-
ma FŠ, trebalo da ima mesečnu platu od 75.000 do 100.000 umesto sadašnjeg 
raspona koji se kreće od 65.000 do 80.000 dinara. Nastavnik u srednjem obra-
zovanju trebalo bi da ima platu od 45.000 do 55.000 mesečno, a sada se ona 
kreće između 40.000 i 50.000 dinara. Istu platu trebalo bi da imaju i nastavnici 
u osnovnom obrazovanju, dok bi plata učitelјa umesto sadašnjih 40.000 tre-
bala da se kreće između 40.000 i 50.000 dinara. Zarade doktora specijalista i 
subspecijalista imala bi umesto sadašnjeg raspona od 65.000 do 80.000 pove-
ćanje na mesečni iznos od 90.000 do 110.000 dinara. Medicinskim sestrama 
bi prema ovoj računici plata neznatno porasla : umesto sadašnjeg raspona od 
40.000 do 45.000 , trebalo bi da bude između 40.000 i 47.500 dinara. Za teh-
ničko osoblјe u zdravstvu predlaže se raspon mesečne zarade od 28.000 do 
38.000 , a ne kao sada od 25.000 do 40.000 dinara.

Kreatori ekonomske politike u Srbiji nisu do sada mnogo komentarisali sugesti-
je Fiskalnog saveta Srbije da se od naredne godine naprave drugačiji koeficijenti 
za sva radna mesta u državnom sektoru. Oglašavali su se samo pojedini ekonomisti 
koji su se mahom složili u oceni da se mnogo štošta mora menjati i da javni sek-
tor mora biti “sveden” u realnu meru. Početkom naredne godine, znaće se dalјa 
sudbina ovog predloga Fiskalnog saveta Srbije u kojem smatraju da bi njegovo 
usvajanje uvelo reda u prilično haotičan obračun zarada u javnom sektoru.

FISKALNI SAVET: POSLANICIMA TRI PUTA 
VEĆE PLATE

Podaci Republičkog zavoda za statistiku 
pokazuju da je prosečna aprilska neto za-
rada zaposlenih u javnom sektoru 10.000 

dinara veća od plata u privatnom sektoru.
Naime, prosečna zarada u aprilu u javnom sekto-

ru iznosila je 55.450 dinara, a u privatnom 45.934.
Razlika u zaradi zaposlenih u javnom i privat-

nom sektoru postoji već godinama i nije ništa novo. 
Nije naodmet podsetiti i na to da podaci RZS-a o 
prosečnoj neto zaradi u Srbiji za prošlu godinu, 
kada je republički prosek neto zarada bio 46.000 
dinara, pokazuje da su zaposleni u javnom sektoru 
zarađivali u proseku 51.864, što je 18 odsto više 
nego što je bila plata u privatnom sektoru, gde je 
prošlogodišnji prosek 43.847 dinara.

Na to da je javni sektor, zahvalјujući velikim 
platama, i dalјe znatno primamlјiviji od privatnog, 
ukazao je nedavno u svojoj analizi i Fiskalni savet 
Srbije. U dokumentu „Zarade u državnom sekto-
ru: stanje i smernice za reforme”, FSS ocenjuje 
da su plate u državnom sektoru Srbije osetno veće 
nego u privatnom, i navodi da je po poslednjim 

objavlјenim podacima RZS-a, prosečna neto plata 
u javnom sektoru u prva dva meseca ove godine 
premašila 55.000 dinara, što je čak 21 odsto iznad 
prosečne plate u privatnom sektoru.

„Važno je napomenuti da je zarada u državnom 
sektoru uobičajeno veća nego u privatnom i u dru-
gim zemlјama i da se mogu pronaći neki objektivni 
razlozi za to. Naime, najveći deo razlike u korist 
državnog sektora može biti objašnjen bolјim obra-
zovnim kvalifikacijama i većim iskustvom radnika u 
državnom sektoru. Međutim, deo razlika u Srbiji ne 
može da se objasni objektivnim razlikama u karakte-
ristikama zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, 
što ipak ukazuje na postojanje povlašćenog tretmana 
zaposlenih u državnom sektoru u odnosu na ostatak 
privrede”, konstatuje Fiskalni savet Srbije.

Savet ide i korak dalјe i tvrdi da tržište rada ja-
sno ukazuje na to da se isti posao plaća više u jav-
nom sektoru nego u privatnom, odnosno da postoji 
takozvana premija zarada javnog sektora. Ovde se, 
kako tvrdi FSS, ne radi o prostoj razlici između ni-
voa plata, već o razlici koja postoji kada se uzme 

u obzir nivo obrazovanja, iskustva, kvalifikacija i 
priroda posla.

„Najprostije rečeno, premija na zaradu pokazu-
je odnos zarada radnika na uporedivim poslovima, 
uparivanjem radnih mesta iz privatnog i javnog sek-
tora koji zahtevaju isti nivo obrazovanja i iskustva.

Jedan od razloga za znatno veće zarade radnika 
u javnom sektoru u odnosu na istog u privatnom 
svakako leži i u samoj definiciji zarade jer zaposle-
ni kod privatnika njen jedan deo nemaju. Naime, 
pod zaradom, u skladu sa Zakonom o radu i Zako-
nom o porezu na dohodak građana, podrazumevaju 
se sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pore-
zi i doprinosi, pa nju čine osnovna plata, naknade 
za dežurstva, rad noću i po smenama, nedelјom i 
praznikom, ishrana u toku rada, prekovremeni rad, 
regres za godišnji odmor, bonusi... Upravo veliki 
deo toga privatni sektor ne isplaćuje svojim zapo-
slenima i oni po pravilu rade samo za „golu” platu 
i ne mogu ni da sanjaju da će dobiti ono što radni-
cima u javnom sektoru jednostavno pripada i što se 
ne dovodi u pitanje.

 JAVNI SEKTOR ŠIROKE RUKE: DRŽAVNE 
PLATE ZA PETINU VEĆE NEGO KOD 

PRIVATNIH GAZDA
• 55.450 dinara prosek u javnom sektoru • 45.934 dinara zarada u privatnom sektoru

Funkcija Sadašnja 
osnovna

Predlog zarade*

Predsednik Republike 125.000 275.000-300.000
Predsednik Vlade 100.000 275.000-300.000
Predsednik Ustavnog suda 360.000 275.000-300.000
Ministar 85.000 250.000-275.000
Poslanik 70.000 250.000-275.000
Sudija Ustavnog suda 310.000 250.000-275.000
Doktor specijalista 65.000-80.000  90.000-110.000
Doktor medicine 65.000  75.000-80.000
Nastavnik u visokoškolskom obrazovanju 65.000-80.000  75.000-100.000

*Predlog Fiskalnog saveta Srbije
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Статистика

Просечна зарада (бруто) обрачуната за мај 2018. године износила 
је 69.684 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса 
(нето) износила 50.377 динара.

Кумулативни раст бруто зарада у периоду јануар-мај 2018. године, у 
односу на исти период прошле године, износио је 5,6%, номинално, одно-

сно 3,9%, реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 6,0%, номинал-
но, и за 4,3%, реално. У односу на исти месец претходне године, просечна 
бруто зарада за мај номинално је већа за 6,4%, а реално за 4,2%, док је 
просечна нето зарада већа за 6,9% номинално, а за 4,7% реално. 

Медијална бруто зарада за мај износила је 54.181 динар, док је 
медијална нето зарада износила 39.370 динара.

Просечна нето зарада за мај 2018. године износила је 426 евра.
Мајска нето плата запослених у правним лицима била је 53.397, а оних 

који раде код предузетника 27.415. Зараде у јавном сектору у мају биле су 
56.268 динара, а ван јавног сектора 47.435.

Војвођани су у мају остварили просечну нето зараду од 47.730 динара. 
Она је 2.647 динара мања од републичког просека. Први пут у неколи-
ко месеци ниједна од седам војвођанских области нема просечну мајску 
нето зараду већу од републичке, а већу од просека у Војводини имају само 
две. Највећа просечна мајска нето плата забележена је у Јужнобачкој об-
ласти – 50.269 динара, затим у Јужнобанатској – 49.125, Средњобанатској 
– 47.551, Севернобачкој – 46.049, Севернобанатској – 45.949, Сремској – 
44.903 и Западнобачкој – 43.343.

Као и претходног месеца, највећа просечна нето мајска зарада забе-
лежена је у Вршцу – 58.069 динара, и она је 7.692 динара већа од репу-
бличког просека и 10.339 динара од зарада у Војводини. Просечна нето 
зарада већа од 50.000 динара у мају забележена је још само у Новом Саду 
– 54.230 динара. Чак 39 локалних самоуправа у Војводини има просечну 
мајску нето зараду која се креће између 40.000 и 50.000 динара, а највећу 
међу њима има Панчево – 49.616, а следе Зрењанин – 49.088, Кикинда – 
47.682, Суботица – 46.731 динара...

Испод 40.000 динара у мају просечна нето зарада забележена је само 
у четири војвођанске општине: у Тителу – 39.790 динара, Србобрану 
– 39.720, Малом Иђошу – 39.480 и Бачу – 38.993. На основу података 
Републичког завода за статистику произлази да је у Војводини најнижа 
просечна нето зарада управо у Бачу.

Пад просечне нето зараде у мају забележен је једино у Панчеву – 2,8 

одсто, док је у неколико војвођанских општина забележен раст. Тако је 
највећи раст просечне нето плате у мају забележен у Кањижи – 8,7 проце-
ната, затим у Беочину – 7,2, Вршцу – 6,2, Новом Бечеју – 5,6, Пландишту 
– 4,2 одсто, Кикинди – четири процента.

Нето мајска зарада запослених у јавним државним предузећима била је 
69.513 динара, а у јавним локалним предузећима 
48.624. У администрацији на нивоу држава запо-
слени су у мају примили 61.638 динара, на нивоу 
покрајине 62.003, а на нивоу општина 47.962. За-
послени у здравству и социјалном раду у мају су 
примили 51.123 динара, а у образовању и култу-
ри 53.045.

Елем, подаци РЗС показују да је просечна нето 
зарада у мају била 50.377 динара, или 426 евра. При 
томе је просечна нето плата запослених у јавном 
сектору била 56.268 динара, или 476 евра, што је 
за 50 евра више од просечне зараде у Републици.

У исто време, просечна нето мајска зарада запослених ван јавног сек-
тора била је 47.435 динара, или 392 евра, што је 34 евра мање од репу-
бличког просека.

Разлика у примањима још је драстичнија ако се просечне мајске нето 
плате запослених у правним лицима пореде с онима код приватника. Ре-
публички завод за статистику показује да је плата у правним лицима била 
53.397 динара, а код предузетника 27.414, односно готово упола мања. По 
подацима Агенције за привредне регистре, у Србији тренутно има 250.919 
регистрованих предузетника, сваки од њих има барем неколико запосле-
них, а има и оних који запошљавају и више од 100 радника. Предузетници 
углавном раде у трговини, друмском и такси превозу, производњи одеће, 
намештаја, припремању и послуживању хране, одржавању и поправци 
моторни возила...

Чак и када се пореде нето мајске зараде запослених по делатностима, 
види се да је држава дарежљивија од приватног сектора. Највећи мајски 
просек забележен је у финансијским делатностима и делатностима 
осигурања – 89.478 динара, затим у снабдевању електричном енергијом, 
гасом и паром – 84.612, па у рударству – 78.605 динара. У исто време, у 
делатности услуга смештаја и исхране мајски просек био је свега 32.464 
динара, а потом следе, примања запослених у осталим услужним делат-
ностима, који су у мају зарадили 39.258 динара.

Више од 100.000 динара – готово две просечне републичке плате – за-
бележиле су четири делатности. Као и претходних месеци, највећу зара-
ду у мају имали су запослени у ваздушном саобраћају – 139.086 динара. 
Прате их они у услужним делатностима у рударству – 108.206 динара, 
затим рачунско програмирање – 107.751, па производња основних фар-
мацеутских производа и препарата – 104.475 динара.

Поред оних чија је зарада два и више пута већа од просечне у републи-
ци, има и оних којима је републички просек веома далеко. Међу онима 
који су, по подацима РСЗ-а, у мају зарађивали готово упола мање од репу-
бличког просека су запослени у делатности припреме хране – 29.947 ди-
нара. То, пак, значи да је разлика у примањима запослених у ваздушном 
саобраћају и оних који припремају храну чак 109.139 динара, односно 
више од дбе просечне зараде. Мало више од запослених у припремању 
хране зарадили су радници у осталим личним услужним делатностима 
– 30.844 динара. Просечна мајска нето плата запослених у делатности 
поправке рачунара била је 31.259 динара, код прераде дрвета – 31.737, а 
код производње одевних предмета – 33.221.

Зараде запослених у образовању, по подацима РЗС-а, веће су од репу-
бличког просека и у мају су износиле 52.503 динара. У исто време, плате 
запослених у здравству и социјалној заштити биле су у мају мање од ре-
публичког просека – 50.006 динара, али запослени у здравству у мају су 
остварили просечну нето зараду од 53.036 динара.

Нето мајске плате знатно веће од републичког просека забележили су 
запослени у неколико делатности. У финансијским услугама просечна за-
рада је била 99.236 динара, у производњи дуванских производа 98.141, 
експлоатацији руда метала – 94.465 динара, научном истраживању и 
развоју – 89.299 и експлоатацији угља – 83.319 динара.

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА У МАЈУ 50.377 ДИНАРА (426 €) 
• У правним лицима 53.397, код предузетника свега 27.415 динара • У јавним предузећима 69.513 динара 
• У АП Војводини 2.647 динара мања од републичког просека - 47.730 динара (најбоља у Вршцу - 58.069, 

најмања у Бачу - 38.993)

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

 V 2018
IV 2018

 V 2018
Φ 2017

 V 2018
V 2017

 I-V 2018
I-V 2017

 V 2018
IV 2018

 V 2018
Φ 2017

 V 2018
V 2017

 I-V 2018
I-V 2017

Номинални индекси 102,6 107,7 106,4 105,6 102,6 108,1 106,9 106,0
Реални индекси 102,0 105,4 104,2 103,9 102,0 105,8 104,7 104,3

*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.

Просечне зараде 2018.
Маj Jун

Зараде
Зараде без 
пореза и 

доприноса
Зараде

Зараде без 
пореза и 

доприноса
Република Србија – укупно 69 684 50 377 68 047 49 226
Зараде запослених у радном односу 70 074 50 679 68 527 49 595
Зараде запослених ван радног односа 48 590 34 056 45 759 32 071
Зараде запослених у правним лицима 73 782 53 397 72 170 52 262
Зараде предуз. и запослених код њих 38 530 27 415 36 856 26 254
Зараде у јавном сектору 78 128 56 268 75 707 54 552
Зараде ван јавног сектора 65 467 47 435 64 238 46 577

Kod nas nije lako zaraditi ni prosečnu 
platu, a kamoli trostruko više od toga pa 
na godišnjem nivou. To je prošle godine 

pošlo za rukom 23.238 građana koji žive u Srbiji, 
od te brojke 4.341 je s adresom u Vojvodini. Toli-
ko njih popunilo je i poslalo Poreskoj upravi Srbi-
je prijave za porez na dohodak građana za 2017. 

godinu. Prag za prijave je bila suma od 2.375.136 
dinara, koliko je, po podacima Republičkog zavo-
da za statistiku, bila trostruka prosečna zarada. Oni 
koji su podnosili prijave, zarađivali su lane mnogo 
više od te sume pa su, po podacima Poreske uprave 
Srbije, najveći iskazani prihodi u prijavama od 40 
pa do 340 miliona dinara. Najviše prijava u rubrici 

zanimanje ima upisano menadžer, direktor ili in-
ženjer.

Broj onih koji uspevaju da zarade ono što je za 
obične građane samo san iz godine u godinu raste. 
Prošle godine je za prihode iz 2016. u celoj repu-
blici porez prijavilo 21.448 lica, a ove se u klub 
bogatih upisalo još njih 1.790. Raste i broj žitelјa 

NAJPLAĆENIJI ZARADIO 340 MILIONA DINARA
• Prag za prijavu 2.375.136 dinara • Najviše bogataša u velikim gradovima • Izdržavani donose olakšice
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Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2018. godine iznosila je 68.047 
dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 
49.226 dinara.

Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jun 2018. godine, u odnosu 
na isti period prošle godine, iznosio je 5,5% nominalno, odnosno 3,7% realno. 

Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,0% nominalno i za 4,2% realno.
U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun 

nominalno je veća za 5,3%, a realno za 2,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 
5,8% nominalno, a za 3,4% realno.

Medijalna neto zarada za jun iznosila je 38 500 dinara, što znači da je 50% 
zaposlenih, prema evidenciji Poreske uprave, ostvarilo zaradu do navedenog 
iznosa. Prosečna neto zarada za jun 2018. godine iznosila je 417 evra.

Elem, podatak da je medijalna neto zarada za jun iznosila 38.500 dinara znači 
da je 50 odsto zaposlenih po evidenciji Poreske uprave ostvarilo zaradu do tog 
iznosa.

Tek kada se uporede prosečne junske neto zarade po delatnostima, što je 
takođe objavio RSZ, vidi se razlika između prosečne neto i medijalne neto zarade, 

koja iznosi 10.726 dinara. Naime, od svih delatnosti čije prosečne neto zarada 
objavlјuje RSZ, samo u sedam je ona veća od republičkog proseka, dok je u svim 
drugim manja, uklјučujući i zdravstvo.

Tako je prosečna neto junska zarada veća od republičkog proseka u finansijskim 
delatnostima i delatnostima osiguranja – 91.596, snabdevanju električnom 

energijom – 77.870, rudarstvu – 73.703, stručnim, 
naučnim, inovativnih i tehničkim delatnostima – 
59.360, državnoj upravi i obaveznom socijalnom 
osiguranju – 57.487, obrazovanju – 52.264 i 
poslovanju nekretninama – 50.364 dinara.

Najmanja prosečna junska neto zarada zabeležena 
je u uslugama smeštaja i ishrane – 31.140, zatim 
umetnosti, zabavi i rekreaciji – 41.251, trgovini na 
veliko i malo – 41.733, administrativnim i pomoćnim 
uslužnim delatnostima – 42.763 i građevinarstvu – 

42.974 dinara.
RZS posebno iskazuje prosečnu zaradu po zaposlenom u javnom sektoru. U 

junu je bila 54.552, odnosno 5.326 dinara viša od republičke prosečne neto plate.

Međutim, u javnom sektoru koji iskazuje RSZ, pet oblasti su imale primanja 
veća od proseka, a tri manja. Više od proseka u junu zaradili su zaposleni u javnim 
državnim preduzećima – u proseku 65.021 dinar, administracija na nivou države 
– 60.931, administracija na nivou pokrajine – 60.463 i obrazovanje i kultura – 
52.570.

Manje od republičkog proseka u junu zarađivali su zaposleni u javnim lokalnim 
preduzećima – 46.707 dinara, administraciji na nivou lokalne samouprave – 
46.601 i zdravstvo – 49.058.

U pet zanimanja u okviru delatnosti čije je prosečne neto junske zarade objavio 
RSZ prosečna plata veća je od 100.000 dinara. Za razliku od prethodnih meseci, 
u junu su duvanyije „preletele“ pilote po visini prosečne neto zarade. Naime, 
proizvođači duvanskih proizvoda u junu su prosečno primili 134.641 dinar, što je 
gotovo tri prosečne neto zarade zaposlenih u Srbiji. Prosečna neto junska zarada 
u vazdušnom saobraćaju iznosila je 125.423 dinara, u uslužnim delatnostima u 
rudarstvu – 119.770, računskom programiranju – 107.087 i finansijskim uslugama 
– 104.012.

Zaposleni u proizvodnji duvanskih proizvoda ostvarili su gotovo pet puta 
veću prosečnu junsku zaradu od radnika u pripremanju i posluživanju hrane i 
pića, gde je junska neto plata bila 28.692 dinara. Prosečna junska neto zarada u 
ostalim ličnim i uslužnim delatostima iznosila je 29.561 dinar, u popravci računara 
30.251, preradi drveta 30.389, proizvodnji odevnih predmeta 31.853, uslugama 
održavanja objekata i okoline 34.021, trgovini na malo 34.604.

Statistika

PROSEČNE ZARADE ZA JUN 49.226 DINARA (417 €)
• Duvandžijska plata „preletela“ i pilote (i softveraše) • U javnom sektoru plata 54.552 dinara, odnosno 5.326 

više od prosečne 

Vojvodine koji uspevaju da zarade više od trostru-
kog proseka. Prošle godine ih je bilo 3.950 pa nije 
teško izračunati da je brojka povećana za 391.

Najviše bogataša je s adresom u velikim grado-
vima. Tu ne samo da ima više stanovnika pa je i 
šansa da neko od njih zaradi veća nego je više i 
mogućnosti. Šanse su, izgleda, najveće u Beogra-
du. Regionalno odelјenje Poreske uprave primilo 
je 16.199 prijava, ili 73 odsto. Najviše je bogataša 
s Novog Beograda – 4.496, odnosno u toj beograd-
skoj opštini živi 155 više onih koji su lane enormno 
zaradili nego u celoj Vojvodini.

U Regionalnom centru u Vojvodini vodi Novi 
Sad, gde je stiglo 2.056 prijava, ili okruglo 200 
više nego lane. Sledi Pančevo s 285 prijava, ili 
19 više nego prošle godine. U Subotici je prijave 
podneo isti broj građana kao i u Zrenjaninu – 258, 
a u odnosu na 2017. to je 19, odnosno 41 prijava 

više. U Vršcu je stiglo 147 prijava, 11 više nego 
u 2017. Ostali su iz manjih mesta. U Regionalni 
centar u Kragujevac stiglo je 1.423 prijave, dok ih 
je u jedinice PU u Nišu došlo 1.265. U Prištini je 
registrovano deset prijava..

Kod podnošenja prijava obveznici mogu da 
biraju da li će ih podneti u papirnom obliku ili 
elektronskim putem. Za ovu drugu, moderniju op-
ciju, opredelilo se njih 35 odsto.

Rodna ravnopravnost kod zarada baš i nije mno-
go zastuplјena: čak 90 odsto prijava potpisali su pri-
padnici jačeg pola. Domaći državlјani vode po broju 
prijava. Tako je od sto najviših iskazanih prijavlјenih 
prihoda 69 naših državlјana, dok je 31 strani. Doma-
ći obaveznici su dužni da prijavlјuju prihode koje su 
zaradili i u Srbiji i u inostranstvu, dok su stranci obve-
znici samo za deo koji su zaradili kod nas.

U osnovicu za izračunavanje tog poreza, sem 

plate, uračunavaju se i prihodi od iznajmlјivanja 
stanova ili drugih nepokretnosti – lokala, garaža i 
slično te prihodi koji su zarađeni od bavlјenja spor-
tom. Tu se računaju i prihodi na osnovu ugovora 
o honorarima ili novac dobijen preko autorskih 
prava.

Kazne za neprijavlјivanje i neplaćanje tog pore-
za su u rasponu od 1.500 do 150.000 dinara.

Porez na dohodak građana ima progresivne sto-
pe. Ona od deset odsto važi sve koji su u 2017. 
zaradili do sume od šestostruke prosečne zarade, 
odnosno do 4.750.272 dinara. Za one koji su u po-
reskim prijavama prešli tu sumu računa se stopa od 
15 odsto. Bogataši imaju pravo na olakšice. Tako 
im se osnovica za oporezivanje umanjuje 40 odsto 
za izdržavanje njih samih i još po 15 odsto za iz-
državane članove porodice. Ukupna suma olakšica 
ne može biti već od 50 odsto.

Prosečne zarade po zaposlenom u 
Republici Srbiji, po delatnostima

Zarade Zarade bez poreza 
i doprinosa

VI 2018 I-VI 2018 VI 2018 I-VI 2018

Ukupno 68 047 68 201 49 226 49 333
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 58 995 58 212 42 819 42 271
Rudarstvo 103 001 105 063 73 703 75 144
Prerađivačka industrija 63 133 62 183 45 754 45 094
Snabdevanje elektr. energijom, gasom i parom 109 000 111 699 77 870 79 753
Snabdevanje vodom i upravljanje otp.vodama 59 501 60 606 43 177 43 992
Građevinarstvo 59 145 59 562 42 974 43 254
Trgovina na vel. i malo i popr. mot. vozila 57 494 56 823 41 733 41 258
Saobraćaj i skladištenje 61 859 61 605 45 158 44 913
Usluge smeštaja i ishrane 42 817 43 622 31 140 31 699
Informisanje i komunikacije 113 730 114 530 82 160 82 675
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 127 351 125 666 91 596 90 446
Poslovanje nekretninama 69 597 69 701 50 364 50 438
Stručne, naučne, informacione i teh. delatnosti 82 263 81 982 59 360 59 166
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 58 983 59 004 42 763 42 791
Državna uprava i obavezno socijalno osig. 79 937 81 100 57 487 58 311
Obrazovanje 72 424 72 048 52 264 51 998
Zdravstvena i socijalna zaštita 66 509 68 081 48 062 49 179
Umetnost; zabava i rekreacija 56 791 57 250 41 251 41 586
Ostale uslužne delatnosti 53 018 53 874 38 255 38 889

Zarade u prosveti i republički prosek

Period
Prosečne zarade Prosečne zarade bez poreza i 

doprinosa
Ukupno 

RS
Obrazo-

vanje
Indeks 
(3:2)

Ukupno 
RS

Obrazo-
vanje

Indeks 
(6:5)

1 2 3 4 5 6 7
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
V 2018 69 684 72 771 104,43 50 377 52 503 104,22
VI 2018 68 047 72 424 106,43 49 226 52 264 106,17

Indeksi zarada u maju 2018.*
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa

VI 2018
V 2018

VI 2018
Φ 2017

VI 2018
VI 2017

I-VI 2018
I-VI 2017

VI 2018
V 2018

VI 2018
Φ 2017

VI 2018
VI 2017

I-VI 2018
I-VI 2017

Nominalni indeksi 97,7 105,1 105,3 105,5 97,7 105,6 105,8 106,0
Realni indeksi 97,3 102,4 102,9 103,7 97,3 102,9 103,4 104,2
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ДОКАЗИВАЊЕ У РАДНОМ СПОРУ

Да би се видео запис користио као доказ на суду, неопходно је да 
буде прибављен у складу са Законом о заштити података о лично-
сти, али се ни тада одлука послодавца која производи правне после-
дице за запослене не може засновати само на том доказу.

Из образложења:

Према списима предмета, тужиоцу је отказан уговор о раду приме-
ном члана 179. став 1. тачка 2) Закона о раду и члана 107. Колективног 
уговора код послодавца, због несавесног обављања радних задатака. 
Наиме, тужилац је, као заменик пословође коме је у опису посла кон-
трола рада пословања и запослених, морао да спречи касирку да од-
штампа рачун док на каси није било купаца и да тако не евидентира 
промет без куповине робе.

Једини доказ на који се позива послодавац приликом давања отказа 
тужиоцу јесте видео снимак сигурносних камера из тог малопродајног 
објекта и притом записнички информација није забележена, како би се 
запосленом омогућила одбрана у поступку давања отказа.

Поред тога, члан 167. тачка 1) Колективног уговора код послодавца, 
којом је прописана повреда радне обавезе због које се запосленом Може 
дати отказ уговора о раду, предвиђа кумулативно испуњење услова не 
само у погледу понашања запосленог у виду неблаговременом, несавес-
ног и немарног извршавања радних дужности, већ и настанак штете или 
могућност да штета настане.

Оспорено решење и претходно дато упозорење у погледу штете као 
услова од кога зависи примена отказног разлога не садржи чињенице 
нити се указује на доказе и околности које би могле бити од евентуал-
ног значаја за отказ уговора о раду, а суд у поступку оцене законито-
сти одлуке послодавца нема овлашћења да мења или допуњује изнет 
чињенични основ и тиме отклони пропуст послодавца.

Према одредби члана 4. Закона о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09-др. закон, 68/12-одлука УС 
и 107/12), одредбе тог закона примењују се на 
сваку аутоматизовану обраду, као и на обраду 
садржану у збирци података која се не води ау-
томатизовано. Стога, у смислу одредбе члана 
8. тог закона, обрада података није дозвољена 
ако физичко лице није дало пристанак за обра-
ду, односно ако се обрада врши без законског 
овлашћења и ако се врши у сврху различиту од 
оне за коју је одређена, без обзира на то да ли се 
врши на основу пристанка лица или законског 
овлашћења за обраду без пристанка, осим ако 
се врши у сврху прикупљања средстава за хума-
нитарне потребе из члана 12.

Такође, према члану 9. истог закона, одлу-
ка која производи правне последице за лице 
или погоршава његов положај не може бити 
искључиво заснована на подацима који се 
обрађују аутоматизовано и који служе оцени неког његовог својства 
(радне способности, поузданости, кредитне способности и сл.).

Из наведених законских одредаба произлази закључак да се видео 
записи могу користити као доказ на суду под условом да су прибављени 
у складу са Законом о заштити података и личности. У том смислу, по-
слодавци су у обавези да обавесте запослене о томе да се видео надзор 
спроводи на одређеном простору и у коју сврху се тај надзор користи. У 
конкретном случају тужени у оспореној одлуци и у току поступка пред 
првостепеним судом нити је истицао чињеницу нити је доставио доказе 
да су тужилац и остали запослени обавештени о сврси видео надзора 
које се спроводи у одређеном простору. Поред тога, из цитираних одре-
даба произлази закључак да видео снимак не може бити једини доказ 
послодавца против запосленог, сходно члану 9. Закона о заштити права 
личности.

У конкретном случају како тужени одлуку о престанку радног односа 
заснива само на видео снимку сигурносних камера. А притом није ни 
доказао да су запослени обавештени у коју сврху је постављен видео 
надзор у просторијама малопродајног објекта, и како оспорено решење 
не садржи чињенични основ у погледу настале штете као кумулатив-
но постављеног услова за настајање отказног разлога, тужени није на 
несумњив начин утврдио повреду радне обавезе коју ставља на терет 
тужиоца, па је правилан закључак првостепеног суда да је оспорено 
решење незаконито. (Пресуда Апелационог суда у Нишу, 18П1.686/16 
од 17. марта 2016)

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У 
УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Питање: Када се запосленом у школи може изрећи дисциплинска 
мера удаљење са рада? Да ли док траје та мера запослени има право на 
накнаду плате и ако има то право, како му се обрачунава та накнада?

Одговор: Дисциплинска мера удаљење са рада уведена је важећим 

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број 88/17) за први пут учињену повреду забране понашања 
које вређа углед, част или достојанство и за теже повреде радне оба-
везе из члана 164. тач. 8-18) тог закона (неовлашћена промена пода-
така у евиденцији, односно јавној исправи; неспровођење мера без-
бедности ученика и запослених; уништење, оштећење, скривање 
или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне 
исправе; одбијање давања на увид резултата писмене провере знања 
ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима; 
одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор 
над радом установе, родитељу, односно другом законском заступнику; 
неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података; 
незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава 
остваривање права ученика или другог запосленог; неизвршавање или 
несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога 
директора у току рада; злоупотреба права из радног односа; незако-
нито располагање средствима, школским простором, опремом и имо-
вином установе и за друге повреде радне обавезе у складу са законом), 
уколико теже повреде радне обавезе нису учињене свесним нехатом, 
намерно нити са циљем прибављања себи или другоме противправне 
имовинске користи.

Ова мера прописана је алтернативно с дисциплинском мером новчана 
казна а може се изрећи у трајању до три месеца када је реч о извршењу 
теже повреде радне обавезе и у трајању од три месеца када је реч о 
извршењу горе наведене повреде забране.

Законодавац ништа не каже о томе да ли запослени за време извршења 
дисциплинске мере удаљење са рада има право на накнаду плате. Он то 
право несумњиво има када је реч о удаљењу са рада као привременој 
мери до окончања дисциплинског поступка (члан 163. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања). Овде је, међутим, реч о 
дисциплинској мери, о казни, а не о удаљењу са рад као привременој 
мери док се не утврди да ли је запослени дисциплински одговоран.

Реч је, очигледно о правној празнини и уста-
нове ће морати да је попуне приликом изрицања 
дисциплинске мере удаљење са рада.

Сматрам да се наведена правна празнина 
може попунити аналогијом између удаљења са 
рада ко привремене мере и удаљења са рада као 
дисциплинске мере. Наиме, пошто постоји не-
доумица о томе да ли запослени којем је изрече-
на наведена мера има право на накнаду плате за 
време њеног трајања, треба поћи од принципа 
радног права in dubio pro laboris,1 па ћемо при-
менити аналогију и закључити да запослени и у 
случају изрицања дисциплинске мере удаљење 
са рада има право на накнаду плате као и у 
случају удаљења са рада као привремене мере, 
у складу са Законом о раду („Службени гласник 

РС“, бр. 24/05, 61//05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17).

СУСПЕНЗИВНО ДЕЈСТВО ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА 
УСТАНОВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Питање: Да ли жалба коју запослени изјави на решење директора 
школе одлаже извршење тог решења?

Одговор: Право запосленог у установи за образовање и васпитање 
на жалбу утврђено је одредбом члана 168. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17). 
Према тој одредби, запослени има право да против решења (директо-
ра) о остваривању права, обавеза и одговорности поднесе жалбу органу 
управљања у року од 15 дана од дана достављања решења.

Поменути закон не даје одговор ни на питање суспензивног дејства 
жалбе. Мишљења сам да она, по правилу има суспензивно дејство. 
Ипак, у случајевима одређивања прековременог рада, удаљења са рада 
(као привремене мере до окончања дисциплинског поступка) и привре-
меног премештања запосленог на друге послове природа тих случајева, 
односно циљ који се жели постићи решењем о прековременом раду, 
решењем о удаљењу са рада или решењем о привременеом премештању 
запосленог на друге послове у односу на процес рада установе, одно-
сно на одвијање дисциплинског поступка, захтева да жалба не одло-
жи извршење решења. У супротном би се довело у питање несмета-
но одвијање процеса рада установе односно дисциплинског поступка, 
чиме би се нарушила равнотежа између права запосленог на правну 
заштиту и интереса установе, који се, с обзиром на природу њене делат-
ности, често поклапа са јавним интересом. Ипак, далеко би боље било 
да је законодавац уредио ово питање.

1  У случају сумње прихвата се оно што је повољније за запосленог.

Правници одговарају
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u prosveti Srbije (SrpS)

IMAM 30 GODINA I ŽIVIM SA 
RODITELJIMA! 

U Srbiji potpuno normalno, a na zapadu znak 
za uzbunu

Tridesetogodišnji Amerikanac koji je dospeo u žižu svetske javnosti, kada su ga rodi-
telji tužili jer i dalje živi sa njima i uporno odbija da se iseli, a ne plaća ništa, u Srbiji bi 
našao brojne vršnjake istih životnih navika. A kada bi i roditelji naših tridesetogodišnjaka 
uradili isto što i njegovi, sudovi bi se decenijama bavili samo takvim slučajevima. I dok se 
u Americi pitaju šta nije u redu sa onima koji sa 30 i više godina i dalje žive u roditeljskom 
domu, kod nas je tako nešto potpuno normalno. Neki roditelji se čak i ljute i pate kada dete 
od tri i više decenija hoće da se osamostali (oni to čitaju „napusti“), jer „šta ti kod majke/
oca ne valja, pa ko će da te pazi ako ne majka/otac...“.

Mnogi tako ostaju zarobljeni u kandžama roditeljske brige, ali i lagodnog života, pa i 
mnogo posle tridesete. Ipak, kada je reč o Srbiji nije sve samo stvar komoditeta, mnogo je 
i onih koji su na tako nešto prinuđeni isključivo zbog nedostatka para za skup samostalni 
život.

Šta god da je razlog, prema podacima sa poslednjeg popisa ukupno je 293.236 takve 
„dece“ u Srbiji, od čega su u ovakvoj životnoj situaciji 203.403 muškarca i 89.833 žene.

Žene su, dakle, daleko spremnije da “preseku tu pupčanu vrpcu” i počnu samostalni 
život. 

Kako su nam rekli u Republičkom zavodu za statistiku, u ovaj broj ulaze oni koji imaju 
30 i više godina, žive sa roditeljima (jednim ili oba) i koji nikada nisu bili u braku, niti 
imaju svoju decu koja žive sa njima. Prema metodologiji popisa, objašnjavaju u ovom 
Zavodu, položaj svih ovih lica u porodici je „dete“, bez obzira na to koliko godina imaju. 
Gledajući procente, to je 6,06 odsto stanovnika, što nas svrstava u sam vrh na listi zemalja 
Evrope sa najviše „večite dece“. Srbija je, naime, po broju takvih na šestom mestu od uku-
pno 31 zemlje Evrope. Na prvom mestu i ubedljivo najgori po pitanju osamostaljivanja 
u Evropi su Slovenci (7,3 odsto), zatim slede Italijani (koji imaju i posebnu reč za takve 
– „mamoni“, odnosi se na muškarce vezane za majku), a zatim Slovaci, Grci i Hrvati.

Kao najsamostalniji, prema ovoj listi, navode se Danci koji su sa procentom od samo 
0,48 poslednji na listi. Na dnu liste, što je u ovom slučaju dobar pokazatelj, jesu i Švedska, 
Holandija, Finska, Norveška, Švajcarska, Island... „U Srbiji postoji tradicija da se deca 
kasno odvajaju od roditelja, nastala uglavnom iz dubokog siromaštva, ali i realne potrebe 
da se doprinese konkretno fizičkim radom u domaćinstvu, ukoliko recimo porodica živi 
na selu. Međutim, uslovi života su se menjali, ali čini mi se da je produženi boravak u ro-
diteljskoj kući danas postao i deo komfora i to što mladi ne žele da preuzmu odgovornost 
za svoj život“, kaže psiholog Elena Kuzmanović. 

Podržavajući neodvajanje, roditelji zapravo podstiču nesamostalnost kod svoje dece 
koja zatim rezultira i kasnijim sazrevanjem i niskim samopouzdanjem. „Mlada osoba ima 
potrebu za iskustvom i testiranjem sopstvenih mogućnosti, dok ih zajednički život sa ro-
diteljima drži u poziciji „deteta“, pa i kada već odavno zagaze u tridesete“, ističe psiholog.

Kao primer navodimo Beograđanku Mariju (38) sa diplomom Filozofskog fakulteta 
koja živi sa roditeljima, a osamostalila bi se, kaže, kada bi našla posao u struci sa platom 

FRANCUSKI NAJPRIVLAČNIJI 
JEZIK NA SVETU?

Platforma za učenje stranih jezika Babbel sprovela je istraživa-
nje o tome koji jezik ima najseksepilniji naglasak na svetu. Vesti 
su razočaravajuće za Srbe, ali i za naše susede u regionu, s obzi-
rom na to da se na listi od slovenskih jezika našao samo ruski, i 
to na osmom mestu.

Prvo mesto zauzeo je (očekivano) francuski, koji mnogi 
obeležavaju kao jezik ljubavi, a drugo mesto pripalo je italijan-
skom. Na trećem mestu našli su se Španci, dok je na četvrtoj po-
ziciji engleski jezik. Mnoge je iznenadilo to što se na petom mestu 
najseksi naglasaka našao - nemački. Celokupna lista deset naj-
seksipilnijih naglasaka na svetu izgleda ovako: 1. Francuski, 2. 
Italijanski, 3. Španski, 4. Engleski, 5. Nemački, 6. Portugalski, 7. 
Švedski, 8. Ruski, 9. Holandski i 10. Turski U anketi je intervjui-
sano 15.000 ljudi iz Brazila, Španije, Italije, Francuske, Nemačke, 
Velike Britanije, SAD, Kanade i Australije.

Postoji više razloga zašto su u određenim jezičkim grupama 
neki jezici i naglasci privlačniji od drugih. Prvi je melodičnost i 
zvučnost nekog jezika. Lingvista Peti Adank tako smatra da su En-
glezima najprivlačniji francuski ili italijanski jer im se dopada me-
lodičnost tih jezika. „Jezici poput mandarinskog ili tajlandskog im 
zvuče grubo jer su tonalni, pa zvuče veoma neprirodno“, smatra 
Adank. Uzevši to u obzir, i naglasak i jezik privlačniji su ako deluju 
poznatije i bliže maternjem je-
ziku ispitanika. Drugi razlog je 
nešto neobičniji. Naime, neki 
lingvisti smatraju da prilikom 
ocenjivanja jezika ispitanici 
ne ocenjuju sam naglasak, 
već osobu koja ga izgovara. 
Po ovoj teoriji, na primer, ljudi 
koji su učestvovali u istraživa-
nju ne doživljavaju seksepil-
nim sam francuski jezik, već 
Francuze.

OPADA POPULARNOST FEJSBUKA
Američki tinejdžeri sve ređe koriste Fejsbuk i u virtuelnoj komu-

nikaciji biraju ostale platforme poput Jutjuba, Instagrama i Snepče-
ta, pokazali su rezultati ankete. Fejsbuk koristi 51 odsto tinejdžera, 
što je za 20 odsto manje u odnosu na 2015. kada je američki Centar 
za istraživanje Pew poslednji put proučavao navike tinejdžera kada 
se radi o društvenim mrežama, navodi BBC.

Većina tinejdžera starosti od 13 do 17 godina poseduje ili ima 
pristup smartfonu, a 45 odsto ih je gotovo neprekidno onlajn.

Anketa je pokazala da je Jutjub preuzeo dominaciju nad 
Fejsbukom. Čak 85 odsto tinejdžera preferira Jutjub u odnosu na 
Fejsbuk. Na drugom mestu po popularnosti medu tinejdžerima je 
Instagram sa 72 odsto korisnika, a na trećem Snepčat sa 69 odsto. 
Broj tinejdžera koji koriste Tviter (32 odsto) i Tumblr (14 odsto), 
nepromenjen je u odnosu na rezultate iz 2015. Iako je Fejsbuk iz-
gubio popularnost medu tinejdžerima u odnosu na Jutjub koji je u 
vlasništvu Gugla, raste popularnost Instagrama, mreže u vlasniš-
tvu Fejsbuka od 2012.

Istraživanje centra Pew, u koje je bilo uključeno oko 750 tinejdžera 
tokom mesec dana, pokazalo je da je pre tri godine smartfon posedo-
valo 73 odsto devojaka i mladića, a danas ga ima 95 odsto tinejdžera. 
Dok većina mladih koristi istu društvenu mrežu poput njihovih prija-
telja i kolega, tinejdžeri slabijeg imovinskog stanja više vole Fejsbuk 
od onih koji pripadaju višem društvenom sloju, pokazalo je istraži-
vanje. Oko trećina ispitanika 
uticaj društvenih mreža na nji-
hov život ocenila je pozitivnim, 
četvrtina ga smatra uglavnom 
negativnim, a najviše, 45 odsto 
anketiranih odgovorilo je da 
njihov uticaj nije ni pozitivan ni 
negativan, piše BBC.

od koje bi mogla da se samostalno izdržava. „Fakultet sam završila u roku, ali posao ne 
mogu da nađem. Radila sam povremeno kao profesor na zameni u nekoliko škola, ali ne 
postoji mogućnost da dobijem stalan posao, iako redovno konkurišem kada vidim da je 
otvorena ponuda za moju poziciju. Bez posla i stalne plate ne vidim šansu za osamosta-
ljenjem“, kaže Marija.

I pored niskog životnog standarda, mladi ipak imaju mogućnost za razne poslove i 
načine privređivanja pa i život sa cimerima, što recimo deca iz unutrašnjosti vrlo dobro 
poznaju i zato se ranije i osamostaljuju. „Deca odrasla u većim gradovima izbegavaju 
izlaganje životnim izazovima i samim tim osećaju i manju motivaciju za napredovanjem“, 
objašnjava psiholog. Ona dodaje da takođe postoji i prepreka kod roditelja kojima je teško 
da prođu kroz proces separacije i sindrom “praznog gnezda”, pa samim tim zadržavaju 
decu što duže kod kuće. To nam potvrđuje i primer ove Beograđanke koja danas ima svoju 
porodicu, a koja je pre šest godina uspela da se suprotstavi majčinoj potrebi da je stalno 
uz nju. „Kada sam majci (otac nije pravio problem) pred moj 30. rođendan rekla da sam 
čvrsto rešila da iznajmim stan i počnem da živim sama, ona se naprasno “razbolela”. Sve 
nešto ima aritmije, kao teško diše, vrti joj se u glavi... Kada sam joj rekla da mi je jasno šta 
pokušava, ona je krenula da me vodi u velike šopinge, na ručkove i večere po restoranima, 
da predlaže razna putovanja... Sve pod izgovorom “ako živiš sama, svega toga neće biti, 
jer za to nećeš imati para”. Pokušala je da igra na kartu moje razmaženosti i želje za la-
godnim životom. Ipak kod mene je pobedio razum, a potom i kod nje, pa je na kraju rado 
dolazila kod mene u moj stan na kafu“, priča nam Beograđanka K. M. koja je smatrala da 
prvo mora da iskusi sve prednosti i mane samostalnog života da bi bila spremna za ono što 
donosi stvaranje nove porodice

Zašto nekim roditeljima to tako teško pada? „Često je problem kod roditelja i suočava-
nje sa sopstvenim životom, koji je uglavnom bio fokusiran na decu, kao i sa partnerskim 
odnosom nakon što deca odu od kuće. Postoji i zabrinutost za dobrobit dece, ali tu je važno 
poverenje u podmladak. Roditeljski dom predstavlja sigurnost, ali za napredak je uvek 
potrebna i doza rizika“, navodi Kuzmanović.

Ipak, u poređenju našeg društva sa slučajem u Americi, gde su roditelji tridesetogodiš-
njaku koji odbija da nađe posao prestali da kupuju hranu i plaćaju mobilni telefon, te su 
mu zabranili da koristi mašinu za pranje veša i uputili mu četiri pisma u kojima traže da se 
iseli, nema nikakve sličnosti.

„Slučaj u Americi predstavlja pomalo ekstreman način roditeljske intervencije da se 
dete osamostali, ali Amerika svakako neguje samostalnost kod mladih još od tinejdžerskih 
dana preko letnjih poslova i ideje da ne možete večno zavisiti od roditelja. Kod nas je druš-
tvo malo drugačije i individualnost nije dugo predstavljala vrednost, ali se i ta situacija pro-
menila“, navodi Kuzmanović. Danas i kod nas upoznavanje mladih ljudi sa obavezama 
i odgovornostima, uz mogućnost da recimo i zarade novac za nešto što žele, predstavlja 
sve češću praksu da ta osoba gradi zdrave navike i svesnost o sopstvenim mogućnostima. 
„Samim tim mlada osoba oseća i manje strahova od budućnosti i nema potrebu da se 
održava u ulozi deteta, već uživa u tome što donosi odraslo doba“, zaključuje psiholog.


