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Након “договора” између Владе Србије и репрезентативних синди-
ката у образовању, Извршни одбор НСПРВ обавестио је чланство и 
просветну јавност, да се наш став по питању “платних разреда” није 
променио ни за милиметар! 

 “По нашем ставу, овде се и није преговарало о платним разре-
дима већ о модификованој уредби. Платни разреди се усвајају када 
су зараде запослених у јавном сектору такве да неко има превише 
а неко премало, и тада се једним законом исправљају све неправде 
у зарадама. Ови “платни разреди” важе само за део јавних служби 
(просвета, здравство, култура и социјална заштита), а сви остали 
су изузети. Подсећамо да се држава Србија, фебруара 2015. године, 
потписима тадашњих министара Кори Удовички и Срђана Вербића, 
а по писаном овлашћењу тадашњег премијера Александра Вучића, 
обавезала да ће закон о платама са платним, разредима важити за цео 
јавни сектор. Од тог обећања добили смо ово!”, каже Ранко Хрњаз, 
председник ИО НСПРВ. (Наставак текста на 3. страни)

У дану обележавања 5. ок-
тобра одржана је и XIII Скуп-
штина синдиката. На почетку 
седнице гостима и делегати-
ма Скупштине обратили су се 
проф. Борислав Станичков, 
координатор ШУ Сомбор 
Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја и 
представници локалне самоуправе, који су им честитали њихов праз-
ник и пожелели успешан рад на Скупштини, а након тога делегати 
скупштине су наставили са радом. 

Изабран је нови Извршни одбор, Надзорни и Статутарни одбор 
НСПРВ. Уследили су предлози за представнике НСПРВ у СРПС-у, а 
Скупштина је завршена дискусијом о текућим питањима и усвајањем 
Плана рада за наредни период. Након конститутивних седница Из-
вршног, Статутарног и Надзорног одбора које су одржане непосредно 
по закључењу рада Скупштине организовано је дружење и ручак за 
све учеснике.  (Наставак текста на 5. страни)

Влада Србије преломила је и 10. септембра, ипак, донела одлуку да 
минимална цена рада буде повећана за 8,6 одсто, односно да цена рада, 
по сату од јануара 2019, буде 155 динара. Са овом одлуком се, међутим, 
нису сагласили представници синдиката. Представници синдиката су 
рекли да нису могли да прихвате јер је на састанку органа синдикал-
них организација договорено да се тражи повећање од 10 одсто. Нову 
минималну цену рада покушали су да договоре чланови Социјално-
економског савета (СЕС) у којем седе представници Владе Србије, 
репрезентативних синдиката и Уније послодаваца. Минимална зарада 
тренутно износи 143 динара по сату, што је око 24.000 динара нето 
месечно. Последња корекција најниже цене рада била је у јануару ове 
године, када је минималац са 130 повећан на 143 динара.

На седници Социјално-економског савета учествовали су пред-
седница Владе Србије Ана Брнабић, министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, министар финансија 
Синиша Мали, Милош Ненезић, председавајући СЕС-а, Љубисав 
Орбовић, председник ССС Србије и Зоран Стојиљковић, председник 
УГС Независност. 

Синдикати и послодавци као и представници Владе постигли су 
договор да у наредне три године минимална цена рада достигне ви-
сину минималне потрошачке корпе. 

Овогодишњи 5. октобар - Светски дан учитеља је обележен у 
седишту UNESCO-a у Паризу, али и у готово свим земљама света. 
НСПРВ је и ове године свечано прославио WTD и тим поводом је 
одржао пригодну свечаност под мотом „Само стручан наставник зна-
чи право на образовање“ у Сомбору у здању Градске куће. „Светски 
дан наставника партнерски организују UNICEF, UNDP, МОР и EI. На 
тај дан, по пети пут су проглашени добитници UNESCO-вe Hamdan 
bin Rashid Al Maktoum награде за изванредну праксу и резултате у 
унапређењу рада наставника. 

То су пројекат Центра за математичко моделовање Универзи-
тета Чиле, пројекат Диклат Берјењанг из Индонезије и програм 
Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о брзој 
обуци и трансформацији у учитеље у Гани. Награда има и новчани 
део па је сваки од победника добио и по 100.000 долара.   
 (Наставак текста на 6-8. страни)

НСПРВ је заједно са 
својим чланством и симпати-
зерима обележио своју славу 
- Сабор српских светитеља 
и учитеља. Наш Синдикат је 
обновио овај покретни праз-
ник, а некад еснафску славу 
просветних радника коју су, 
га прослављали и учитељи у 
обновљеној Србији. Просла-
ва је и ове године одржана у 
навечерје Сабора, уз кумове 
славе и бројне госте из јавног и друштвеног живота. Кум овогодишње 
славе био је проф. Велизар Монић из Зрењанина, а залог за кумство 
следеће године примила је из руку оца Бранислава Шијачића профе-
сорка Марина Граовац из Риђице. (Наставак текста на 5. страни)
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Iz istorije obrazovanja

I VASPITANJE U RODOVSKO-
PLEMENSKIM ZAJEDNICAMA

1. NAJSTARIJE VASPITANJE U JUŽNIH SLOVENA

Neposredno posle dolaska na Balkan-
sko poluostrvo Južni Sloveni na-
stavljaju da žive na sličan način na 

koji su i ranije živeli u staroj domovini. Oni se 
nastanjuju na izabranim mestima pa grupisani 
u rodovsko-plemenske zajednice obrazuju sela. 
Prema tome, njihovo društveno uređenje ovoga 
doba jeste rodovsko. O Slovenima toga doba 
ima nekoliko zapisa kod vizantijskih istoričara. 

Tako Prokopije beleži: „Slovenima ne vla-
da jedan čovek, nego oni od starina žive u de-
mokratijama i zbog toga uvek zajednički vrše 
sve poslove prijatne i neprijatne... Nisu rđavi, 
ni zlikovci, ni najmanje. Prema strancima su 
lјubazni i s dobrom volјom ih čuvaju... Česti-
te su im i žene preko svakog lјudskog načina“. 
Kod Pseudo-Mavrikija nalazimo ovakav prikaz: „Plemena Sklava i Anta istog 
su načina života i običaja i slobodna, i nikako se ne daju u ropstvo ili podaništvo 
a naročito u svojoj zemlјi, mnogobrojni su i izdržlјivi, lako podnose i vrućinu 
i studen i mokrinu i golotinju, tela i oskudicu namirnica... One 
koji su kod njih zaroblјeni ne zadržavaju u ropstvu sve vreme, 
kao drugi narodi, nego određujući im izvesno vreme ostavlјaju 
im da se odluče, da li se hoće vratiti u svoju zemlјu, uz neki 
otkup, ili ostati ovde kao slobodan i prijatelј“. „I žene njiho-
ve čestite su iznad svake lјudske prirode, tako da većina njih 
smrt svojih muževa smatra sopstvenom smrću i svojevolјno se 
zadavlјuju, ne smatrajući životom život u udovištvu“.

Glavna zanimanja starih Slovena bila su zemlјoradnja i sto-
čarstvo, a uzgredna i pomoćna lov, ribolov i drvodelјstvo. Za 
njih je naročito značajna zemlјoradnja o čemu nam svedoči i 
njihov stari kalendar u kome su imena meseci data s obzirom 
na zemlјoradničke poslove: travanj, lipanj, srpanj, kolovoz, 
listopad itd. No njihova zemlјoradnja kao glavna grana proi-
zvodnje,, bila je vrlo nerazvijena. Smatra se da je zbog toga 
bilo zaostalo i njihovo naoružanje i njihova politička organi-
zacija. Ipak se Sloveni pominju kao vešti graditelјi mostova i 
raznih rečnih plovila (čamci-monoksili).

U rodovsko-plemenskim zajednicama starih Slovena sva 
je imovina zajednička. Svi članovi zajednice sposobni za rad 
obavezni su da rade i za zajednicu, jer samo time stiču pra-
vo da se koriste proizvodnjom zajednice. Kod Južnih Slovena 
još od najstarijih vremena postoji podela rada na muški i ženski rad. Žene se 
uglavnom brinu o hrani. One idu na polјske radove, gaje stoku, predu, tku, 
brinu se o odevanju. Lečenje rana i nega bolesnika takođe pada u deo ženama. 
Inače, niko nema nikakvih specijalnih privilegija, nema ih ni prvorođeni kao 
kod nekih drugih naroda toga vremena. U takvoj ro-
dovskoj demokratiji zaista vlada potpuna sloboda i 
ravnopravnost. O svima važnim pitanjima zajednice 
odlučuje se na rodovsko-plemenskim skupštinama. 
Zbog toga se kod Slovena toga doba toliko cenila 
rečitost, sposobnost da se pred skupštinom razvija i 
brani određeno shvatanje. Kao primer rečitosti starih 
Slovena Jireček beleži njihov odgovor Avarima koji 
su poslali izaslanike da od njih traže porez: „Koji 
je od lјudi koje greju sunčevi zraci tako stvoren da 
bi mogao našu moć potčiniti sebi. Mi smo svikli da 
vladamo nad drugima a ne drugi nad nama“.

Nega podmlatka, vaspitanje dece, u ovakvim za-
jednicama briga je cele zajednice. Za najmlađe po-
stoji slobodna dečja igra i zanimanje, zabavlјanje u 
nekom materijalu. Ukoliko su deca starija i odraslija, pa i zrelija, utoliko se sve 
više uvode u ozbilјan društveno koristan rad odraslih. Mladi najpre prisustvuju 
radu starijih, onda im se stavlјa u dužnost da čuvaju živinu i stoku i da rade 
neke lakše domaće poslove. Tako se deca pripremaju za rad neposrednim uče-
šćem u radu i postepeno uvode u zajednicu odraslih.

Intelektualno vaspitanje je ograničeno u početku na učenje govora, onda na 
zadobijanje jasnih pojmova o predmetima i zbivanjima iz neposredne okoline, 
da bi se najzad proširilo na shvatanje količina merenjem, brojanjem i računa-
njem. Uporedo s tim stiče se i osnovno estetsko obrazovanje. Smisao za lepo 
razvija se uglavnom pevanjem i ukrašavanjem predmeta (šaranje i vez).

U narodnom predanju sačuvana su neka mišlјenja i verovanja starih Slovena 
još ih prehrišćanskog doba. Stari Sloveni su verovali u postojanje tri sveta: 
ovaj naš zemalјski, onaj gore nebeski i onaj ispod nas, podzemni. Zemlјa kao 

planeta i stanište lјudi zamišlјana je kao debela četvrtasta ploča. Nebo nad 
Zemlјom je dvostruko: donje, oblačno, pokriveno i promenlјivo, sedište mu-
nje i groma, njime vlada bog Perun; gornje, postojano-čvrsto, svetlo-sjajno, 
sunčano, nad njim vlada bog Svarog. Podzemlјe je slično Zemlјi. U njemu na 
nama sličan način produžuju da žive oni koji su pomrli na Zemlјi i sahranjeni 

u nju. Hrišćanska crkva se oštro borila protivu 
ovih paganskih verovanja. I kada ih već nikako 
nije uspela iskoreniti, ona ih je onda prilagođa-
vala sebi: gore, na Nebu je hrišćanski raj; dole, 
u Podzemlјu, je pakao.

Moralne odluke Slovena najbolјe se ogle-
daju u njihovim vrlinama: iskrenosti, poštenju, 
drugarstvu, gostolјublјu, poštovanju starijih i 
žena itd. Te vrline prenosile su se sa generacije 
na generaciju i onda sačuvale u narodnom pre-
danju. Naročito se ističe njihovo duboko pošto-
vanje roditelјa i uopšte starijih. U starih Slove-
na otac je „sveti hranilac“, „blagi otac“, „pastir 
i učitelј“. Izgledaju nam logični zaklјučci ne-
kih naših starijih istoričara, iako o tome nema 
neposrednih podataka, da je vaspitanje dece u 
Slovena, u to staro vreme, sve do sedme godi-

ne, bilo ostavlјeno poglavito brizi starih lјudi i žena, onima koji imaju najviše 
životnog iskustva, najviše strplјena i vremena da se bave vaspitanjem pod-
mlatka, pošto zbog starosti ne idu na radove van kuće. Ti stari čuvaju, neguju 

i poučavaju decu naročito za vreme odsutnosti ostalih odraslih 
članova zajednice. To bi bilo kod nas najstarije poznato pove-
ravanje vaspitanja omladine naročitim licima.

2. PROMENE U DODIRU S GRCIMA  
I RIMLJANIMA

Dolaskom na Balkansko poluostrvo Sloveni menjaju, pre sve-
ga, prirodnu sredinu, a onda i društvenu. Ovde ubrzo dolaze u 
saobraćaj sa dva najkulturnija naroda toga doba, sa Grcima na 
istoku, i sa Rimlјanima na zapadu. U Zeti i Raškoj ukrštaju se ta 
dva uticaja: vizantijsko-grčki i rimsko-latinski. Dvorovi i vlaste-
la su pretežno čas pod jednim čas pod drugim od ta dva uticaja. 
Nјihova deca vaspitavaju se najčešće u oba smera. Najzad, ipak 
u Srba koji su na istoku, preovlađuje istočni, vizantijski uticaj.

Pod dejstvom ovih uticaja kod Slovena ubrzo nastaju pre-
viranja pa se samo ubrzava već započeti proces raspadanja 
rodovsko-plemenskih zajednica. Najpre se stvara vojna povla-
šćena klasa koja se bogatstvom počinje razlikovati od ostalih. 
Staro rodovsko-plemensko društveno uređenje sa svojom druš-
tvenom jednakošću, sukoblјava se sada još i sa vizantijskom 
i rimskom političkom i ekonomskom nejednakošću među 

lјudima. Borba se onda zaoštrava i između starih paganskih običaja i verovanja 
i nove hrišćanske vere. Staro ne može da izdrži tu borbu te se lagano razlaže i 
kvalitativno menja uzimajući nove oblike. 

Najpre se raspada rodovsko-plemenski društveni poredak na taj način što 
umesto roda porodica postaje osnovna jedinica druš-
tva. Pod porodicom se ovde razume svako samostal-
no domaćinstvo čiji članovi „jedu iz istog kotla“. Ali 
su u isti mah jedne porodice bogatije i moćnije, jer su 
prigrabile više plena, više i bogatije zemlјe, dok su 
druge ostale siromašnije. Rodovski i plemenski prva-
ci, a pre svih vojskovođe koji postaju kralјevi i oko 
sebe okuplјaju oružanu pratnju, stvaraju sopstvene 
velike posede. Na taj način još i pre jedanaestoga 
veka postaju feudalni velikoposednici (rani feudali-
zam). Tako nastaju društvene nejednakosti, stvaraju 
se klase, rađa se i u Jugoslovena dotle njima nepo-
znato i strano klasno društvo. Jasno je da sa ovim 
društvenim razlikama nastaju i razlike u vaspitavanju 
omladine, jer porodice različite ekonomske i politič-

ke moći imaju i različite mogućnosti za vaspitanje svoga podmlatka.
U to vreme Južni Sloveni još ne znaju za pismo niti imaju knjiga. Najstarije 

tragove pismenog beleženja nalazimo u nekoj vrsti rabošenja. Jedan vizantijski 
istoričar piše: „Sloveni crtama i rezama čitaju i gataju kao pagani“. Tek ovde 
na Balkanu oni prvi put dolaze u dodir sa pravom pismenošću i to sa dve 
odjedanput, grčkom i latinskom. Oni tu prvi put upoznaju ustanovu škole kao 
naročitog mesta za vaspitavanje i obrazovanje dece. Pretpostavlјa se da je još 
u devetom veku bilo slovenske dece u vizantijskim školama. Razume se da su 
to bila deca isklјučivo politički moćnih porodica, vladalaca i kneževa prvih 
slovenskih državica. To školovanje bilo je vrlo teško za slovensku decu pošto 
se vršilo na stranom jeziku. Zbog toga je ostalo vrlo ograničeno sve do pojave 
slovenskog pisma i slovenskih škola.

 (Nastavak teksta u sledećem broju)

VASPITANJE U SRBA (II)
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Реформа система плата

ПЛАТНИ РАЗРЕДИ РАЗДОРА У ПРОСВЕТИ
(Наставак са стр.  1)

Последњих пар месеци пажња свих за-
послених у просвети концентрисана је 
на предлог платних група и разреда. То 

је потпуно очекивано јер је то једини начин да 
се коначно отклоне све нелогичности у зарадама 
свих запослених који зараду добијају из буџета 
(директно и индиректно). Међутим оно што се 
сада дешава, оно што је сада на столу, не да неће 
решити ништа већ ће унети додатне поделе. 

Елем, када је окончан штрајк 2015. године, 
Споразумом који је закључен између синдиката 
и Владе Србије, у члану 3 стоји се да ће Влада 
Србије, уз учешће синдиката, припремити по-
себан закон којим би се дефинисале плате свих 
запослених у ЈАВНОМ СЕКТОРУ, а који би се 
примењивао од 1.1.2016. године. Данас је потпу-
но јасно да Влада Србије није испоштовала пот-
писано када говоримо о датуму, али оно што је 
још горе, она је сада припремила закон којим се 
парцијално утврђује зарада запослених. У јавном 
сектору су сви, а не само јавне службе (просве-
та, здравство, култура и социјална заштита) већ 
и војска, полиција, правосуђе, агенције, јавна 
предузећа…Данашњим предлогом обухваћене 
су само јавне службе (горе побројано) а сви 
остали остају ван овог закона и њихове плате 
утврђиваће се неким другим законима. На овај 
начин, све и да је предлог закона добар, не би се 
решили нагомилани проблеми. Међутим, пред-
лог не да није прихватљив ВЕЋ ЈЕ АПСОЛУТ-
НО НЕЗАКОНИТ и произвешће додатне поделе, 
а ми више нећемо моћи да реагујемо на непра-
вилности јер ће оне бити ван нашег домета!

Поменутим предлогом који важи само за 
јавне службе, за “буџетску сиротињу”, нару-
шено је још и сијасет правила која не би смела 
бити нарушена. Прво и основно правило је да 
основна зарада (законом дефинисана као произ-
вод основице и припадајућег коефицијента) НЕ 
СМЕ БИТИ ИСПОД МИНИМАЛНЕ ЗАРА-
ДЕ! Поменутим предлогом то није ни изблиза 
тачно. Наиме, од 1.1.2019. године, када помену-
ти закон треба да ступи на снагу, од стране држа-
ве утврђена је минимална цена рада у износу од 
155.3 динара по радном сату. Када то преведемо 
на основну зараду, на нивоу просечног месеца са 
22 радна дана, за 8 сати рада дневно, то износи 
27.332,8 динара! Наравно, на ту основну зараду 
треба додати додатак од 0,4% по години стажа, 
као и друге додатке на зараду. Предлогом плат-
них разреда и група, генерисана основица за 
обрачун зараде запослених у јавним службама 
износи 14292.9 динара, а најнижи коефицијент 
у првој платној групи износи 1.11. То надаље 
значи, да је основна зарада тог запосленог из-
носи 15865,1 динара, или 58% минималне за-
раде! Како, по ком закону, држава може да 
уреди основну зараду испод минималне? То 
је кључно питање! Да би уопште причали о 
групама и коефицијентима ПРВО МОРАМО 
ДА УТВРДИМО СА ЧИМ ТО МНОЖИМО! 
Због поменуте ситуације, ситуације у којој 
најнижи коефицијент помножен са основицом 
не представља минималац, а увидом у пред-

лог платних група и разреда (табела у прилогу) 
КОМПЛЕТНЕ ТРИ ГРУПЕ И ПОЧЕТНИ 
РАЗРЕД У ЧЕТВРТОЈ ГРУПИ, ОДНОСНО 
16 РАЗРЕДА, НАЛАЗЕ СЕ ИСПОД МИНИ-
МАЛЦА!!! Прихватањем “корекције” озако-
нила би се ситуација у којој СВИ МОЖЕМО 
БИТИ НА МИНИМАЛЦУ, невезано за групу, 
разред или коефицијент!!!

Надаље, увидом у табелу генеричких радних 

места, јасно је да ће неколико категорија запо-
слених у установама образовања бити управо у 
поменуте прве три платне групе, односно ИС-
ПОД МИНИМАЛЦА! У ту категорију спадају 
помоћни радници, домари.. али и администра-
тивни радници! Посебан скандал је што нпр. 
спремачица има коефицијент 1.11 а она у “от-
ежаним условима” 1.24! Иста је ситуација и 
са домарима у отежаним условима! Разлика 
између њихове зараде НЕ ПОСТОЈИ јер ће и 
једном и другом зарада бити “коригована” до 
минималца. По табели генеричких радних ме-
ста у другој платној групи, у првом разреду су 
домари. Њихов почетни коефицијент је 1.28 
(18.295 динара). Административни радници 
смештени су у четврту платну групу у први 
разред са коефицијентом 1,87 (26.727 динара). 
ДАКЛЕ, СВИ ИСПОД МИНИМАЛЦА (у месе-
цу са 22 радна дана минималац износи 26.980 
динара, а у месецу са 23 радна дана - 28.575 ди-
нара) Значи, 16 разреда у корекцији и без ди-
нара разлике у основној заради! Шта ту зна-
чи напредовање кроз платни разред када је 
новац који запослени носи кући увек исти? 
Шта ту значи припадајући коефицијенти? 
Какав квалитет рада (а кажу да се ово доноси 
да би се он мерио) можемо очекивати? Како 
било ко од нас може уговорити нижу цену 
рада од минималне за неку категорију људи 
које заступамо? НСПРВ то не може и неће!

Када говоримо о пројектованој заради на-
ставног особља ситуација је веома слична. 
Нестварно звучи да су наставници са истим 
обимом посла, одговорношћу, самосталношћу 
у раду… смештени ЧАК У ТРИ ПЛАТНЕ ГРУ-
ПЕ! Због поменуте “корекције до минималца” 
запослени са 7. степеном стручне спреме, без 
старешинства (коефицијент 3,84), сврстан је 
у 8.3 платни разред што доноси пројектовану 
основну зараду од 54884,7 динара. Рачуница 
каже да је то увећање од 8,6%, односно упра-
во онолико колико је порастао минималац. 
Разредне старешине смештене су у 9.1(57.028 
динара), али то само значи да им је додатак на 
старешинство упакован у коефицијент (3,99). 
Њихова основна зарада ће бити већа за око 
2140 динара, односно исто као и до сада (4%). 
Надаље, где је додатак за старешинство за ва-
спитаче? Ко више од њих има комуникацију 
са родитељима, ко води њихове дневнике, ко 
води предшколску децу на екскурзије…? Ако 
их је двоје, бар да деле старешинство, а ако је 
један на групи, зашто он нема додатак? Шта 
је ту померање унапред? Шта се дешава када 
старешина више то није? Иде у нижу платну 

рупу? Шта ћемо ако је неким случајем напредо-
вао док је био старешина? Где се онда враћа? 
Треба додати и да по Закону основица више 
није тема разговора, већ је доноси Влада 
Србије на основу “прибављеног мишљења” 
Социјално-економског савета! Ко, и чиме, 
гарантује да се она (основица) неће мењати 
на ниже? Одлука о тој основици је засебна, 
односно, по овом предлогу, не усклађује се 

ни са чим познатим! Значи, може горе, али 
може и доле, по чувеној реченици “у складу 
са могућностима буџета”.

Наставни кадар са VI степеном стручне 
спреме смештен је у 7.2 (коефицијент 3,31) и 
њихова основна зарада износиће 47309,5 дина-
ра. То значи да сама категорија стручне спреме 
носи преко 7500 динара. Где је ту сложеност 
посла, одговорност, самосталност …сви они 
критеријуми који су узимани у обзир када се 
причало о каталогу радних места? Зашто би, 
нпр. наставник математике, ментор светског 
првака, са ВИ степеном стручне спреме (исти-
нит пример) био 7500 динара мање плаћен од 
неког почетника, који најчешће није ни стручан? 
Како се то вреднује квалитет? Разлика МОРА да 
постоји, али не може само стручна спрема бити 
критеријум. Све ово је резултат преговора око 
парцијалних група и разреда, односно зато што 
свако задржава свој буџет. То онда нису платни 
разреди већ модификована уредба!

Теоријски, једина добра ствар је јединствена 
основица за обрачун плата, али како она није 
везана за познату категорију, и како групе и раз-
реди због тога нису правилно распоређени, то ће, 
уместо предности, представљати ману. На овај 
начин, основица ће свима у јавним службама ра-
сти једнако, па ће онај ко има 100 хиљада, при 
повећању од нпр. 10% добити 10 хиљада више, 
а онај са 50 хиљада добити само 5 хиљада више. 
Резултат је да ће се постојећи расцепи још више 
повећати. Са друге стране, они испод минималца 
та повећања неће ни осетити јер ће их “појести 
корекција”, а када минималац буде растао, рашће 
плата људи испод минималца а онима изнад 
неће. Дакле, све је наопако постављено и врата 
за малверзације су, не отворена, већ скинута!

Надаље, чланом 118 Закона о запослени-
ма у јавним службама дефинисано је како за-
послени МОЖЕ (не мора) да напредује кроз 
платне разреде, односно дефинисано је да се то 
напредовање дешава спрам могућности у буџету. 
Другим речима, потпуно је јасно да напредовања 
(осим по политичкој линији) НЕЋЕ НИ БИТИ! 
Ако је “МОЖЕ” а не “МОРА” десиће се оно што 
се већ сада дешава у правосуђу, где запослени 
добијају решења о преласку у нови разред, али 
буџет нема простора па им зарада, без обзира на 
разред, остаје иста као и до тада! Треба додати да 
Правилник о напредовању још увек не постоји! 
Како онда уопште знамо како ће се напредова-
ти? Ако то не знамо, а не знамо, како онда пре-
говарамо око стартне групе или разреда? Дакле, 
мишљења смо да се са напредовањем можемо 
поздравити!

Коефицијенти (од минималног до максималног за сваки платни разред)
Платна група I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

П
ла

тн
и 

ра
зр

ед

1 1.11-1.16 1.28-1.34 1.47-1.54 1.87-1.97 2.11-2.23 2.43-2.58 2.09-3.11 3.35-3.57 3.86-4.12 4.63-4.97 5.55-5.98 6.50-6.72 7.00-7.64
2 1.17-1.22 1.35-1.41 1.55-1.62 1.98-2.09 2.24-2.36 2.59-2.75 3.12-3.33 3.58-3.83 4.13-4.41 4.98-5.34 5.99-6.46 6.73-6.85 7.65-8.00
3 1.23-1.25 1.42-1.45 1.63-1.67 2.10-2.16 2,37-2.44 2.76-2.84 3.34-3.45 3.84-3.96 4.42-4.56 5.35-5.53 6.47-6.69 6.86-6.96 8.01-8.35
4 1.26-1.28 1.46-1.48 1.68-1.70 2.17-2.24 2.45-2.53 2.85-2.94 3.46-3.57 3.97-4.10 4.57-4.72 5.54-5.72 6.70-6.92 - -
5 1.29-1.30 1.49-1.50 1.71-1.73 2.25-2.32 2.54-2.62 2.95-3.05 3.58-3.70 4.11-4.24 4.73-4.89 5.73-5.92 6.93-7.17 - -
6 - - - 2.33-2.40 2.63-2.71 3.06-3.15 3.71-3.83 4.25-4.39 4.90-5.06 5.93-6.13 7.18-7.42 - -
7 - - - 2.41-2.45 2.72-2.77 3.16-3.22 3.84-3.96 4.40-4.55 5.07-5.24 6.14-6.34 7.43-7.68 - -
8 - - - 2.46-2.50 2.78-2.82 3.23-3.27 3.97-4.04 4.56-4.63 5.25-5.34 6.35-6.47 7.69-7.82 - -
9 - - - - - - 4.05-4.11 4.64-4.71 5.35-5.43 6.48-6.58 7.83-7.96 - -

1.11- 2.23 испод минималца Образовање
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I VASPITAČICE SU STAREŠINE (I)

Uz dopis ministru prosvete Mladenu Šarče-
viću, Ranko Hrnjaz, predsednik NSPRV 
obratio se 26. oktobra i zaposlenima u 

predškolskim ustanovama, da bi ih upoznao sa sta-
vom sindikata, a po pitanju njihovih prinadležnosti. 

“Poštovane koleginice i kolege, svi ste upoznati 
sa predlogom platnih grupa i razreda, ali i sa sta-
vom NSPRV o ovom aktu. Ponavljamo, za nas on 
je neprihvatljiv jer ne važi za sve budžetske kori-
snike, osnovica je polovina minimalca pa nam 
je 16 platnih razreda ispod minimalca, zaposle-
ni su klasifikovani samo prema stručnoj spremi 
a ne prema odgovornosti posla…Sve u svemu, 
katastrofalan akt koji će tek proizvesti posledi-
ce po sve zaposlene na koje se odnosi. NSPRV 
će se obratiti i međunarodnim institucijama 
rada kako bi izvršili dodatni pritisak da ovaj akt 
ne bude usvojen na način kako je država plani-
rala, kaže predsednik Hrnjaz.

“Takođe, zaposlenima u predškolskom obra-
zovanju ponovo nije priznato starešinstvo. U 
tom smislu pisanim putem smo se obratili mi-
nistarstvu kako bi ukazali na tu nelogičnost. Taj 
dopis vam šaljemo u prilogu ovog obraćanja. 

Imali smo priliku da vidimo saopštenje nekih dru-
gih sindikata koji ukazuju da su nastavnici (spram 
stručne spreme) iznad vaspitača, ali to nije tačno. 
Tačno je jedino da su učiteljima i nastavnicima 
predmetne nastave priznata prava starešinstva i 
da su zbog toga u višem razredu. Tako su učitelji 
i predmetni nastavnici, sa VII stepenom stručne 
spreme, u 9-1 platnom razredu, a oni bez starešin-
stva u 8-3 platnom razredu, odnosno jednako kao 

vaspitači sa VII stepenom. Isto važi i za one sa VI 
stepenom stručne spreme. Dakle, ne radi se o dis-
kriminaciji o kakvoj su vam pisali drugi sindikati 
već o ponovnom izostanku starešinstva za vaspi-
tače. To mora da se promeni jer vaspitači JESU 
STAREŠINE, jednako kao i učitelji i nastavnici. Vi 
vodite pedagošku dokumentaciju, matične knjige, 
imate 4 roditeljska sastanka godišnje i svakodnev-
ne individualne sastanke sa roditeljima/starate-

ljima. Takođe, vaspitači, jednako kao i druge 
starešine organizuju izlete, ekskurzije…a vode 
i dodatnu pedagošku dokumentaciju o svakom 
detetu. Ako to nije dovoljno da se i vaspitači-
ma prizna starešinstvo onda ne znamo šta jeste. 
Problem je što je država tu naknadu za dodatno 
angažovanje uvrstila u koeficijent i ne vodi ga 
više kao dodatak” kaže Hrnjaz. 

“Od vas tražimo pomoć i podršku. Ni jedan 
problem ne može da reši par pojedinaca u sin-
dikatu već to možemo samo svi zajedno. Pozi-
vamo vas da nam se priključite i da kolektivno 
rešavamo sve pojedinačne probleme. Sindikat 
je solidarnost, i mi tu nemamo nikakve dileme”, 
kaže Ranko Hrnjaz.

I VASPITAČICE SU STAREŠINE (II)
Zaposlenima u predškolskim ustanovama

 Због свега горе наведеног, став Извршног 
одбора Независног синдиката просвет-
них радника Војводине је јасан! Штрајк 
најављен од 24. 9. штрајк са минимумом 
процеса рада (час од 30 минута), уз скраћење 
рада ненаставног особља (у складу са зако-
ном), је питање образа а не одлуке. То се мора 
урадити! Међутим, захтев које су синдикал-
не централе изнеле, захтев да се запослени са 
VII степеном нађу у 9.1 платном разреду за 
нас не значи ништа јер се не може прерачуна-
ти у новац! Прво морамо дефинисати темељ, 
па тек онда финесе (платне групе и разреде). 

Захтеви НСПРВ су следећи:
 y Закон мора да важи за све директне и ин-

директне буџетске кориснике!
 y Основица за обрачун плате МОРА бити 

таква да помножена са минималним 

коефицијентом износи бар минималну за-
раду, БЕЗ КОРЕКЦИЈЕ!

 y Пре преговора око платних група и разре-
да, односно разврставања по њима, МОРА 
постојати Правилник којим се дефинише 
напредовање кроз платне групе и разреде, 
и то мора бити ОБАВЕЗА а не могућност.

 y Распони коефицијената који су сада 
утврђени Уредбом (1-2-3) су основа прего-
вора када се други захтеви испуне!

 y Уколико нема позитивног одговора на ове 
захтеве, захтевамо брисање просвете из 
овог закона.

 Као што видите из приложеног, захтеви 
НСПРВ су у апсолутној колизији са захтевима 
четири синдиката која су формулисали пред-
седници ових синдиката и да буде ствар гора, у 
колизији са ставом наше централе – СРПС-а, из 

разлога што су наши представници у органима 
синдиката, кад се расправљало о платама у јавном 
сектору били прегласани, па стога не одражавају 
ни интерес нашег чланства, али слободни смо 
додати, ни интерес других чланова СРПС-а, чак 
ни интерес других синдиката, а ни интерес свих 
запослених у просвети. Стога НСПРВ себи зад-
ржава право да се бори за оно што је интерес, 
не само његовог чланства, већ и свих запослених 
у просвети. Стога, уколико се ствари не поставе 
у законске оквире, уколико држава и даље буде 
инсистирала на основици која производи 58%, а 
не минимум целу минималну зараду, НСПРВ ће 
се писаним путем обратити свим институцијама 
у Србији, међународним институцијама и 
организацијама рада! 

 Ранко Хрњаз, председник ИО НСПРВ

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
N/r ministru Mladenu Šarčeviću

Poštovani gospodine Šarčeviću,

Već nekoliko puta smo Vam skretali pažnju na 
to da su vaspitači u predškolskom ustanovama dis-
kriminisani u odnosu na svoje kolege u osnovnim i 
srednjim školama jer nemaju pravo na dodatak na 
starešinstvo. Očekivali smo da će se to promeniti 
izradom akta o platnim grupama i razredima, ali to 
se, po svoj prilici, neće desiti. Vama je naš stav o 
ovakvim platnim razredima poznat. Za nas su oni 
neprihvatlјivi jer ne važe za sve budžetske kori-
snike, imaju osnovicu koja je ispod minimalca, pa 
nam je 16 platnih razreda u korekciji, ali i zato što 
ne vrednuju složenost posla, već kao merilo kori-
ste isklјučivo stručnu spremu nastavnika. Nadalјe, 
ono što bi moralo biti dodatak na platu sada je ušlo 
u koeficijent pa su nastavnici sa starešinstvom smešteni u višu platnu grupu 
i platni razred. Sve i da razumemo neku razliku u zaradama, u zavisnosti od 
stepena stručne spreme, ne razumemo kako je naknada za starešinstvo manja 
ako je starešina sa VI a ne VII stepenom stručne spreme? Naopako i pogrešno, 
ali sada Vam ukazujemo na još jednu nedopustivu „grešku“ i u ovakvom pred-
logu platnih grupa i razreda.

Naime, vaspitači u predškolskim ustanovama sa VII stručne spreme, po 
predlogu, nalaze se u 8-3 platnom razredu, zajedno sa nastavnicima predmetne 
nastave sa istim stepenom stručne spreme, ali im ponovo nije priznato stare-
šinstvo! Da jeste, oni bi se nalazili u 9-1, zajedno sa nastavnicima razredne 
nastave ili sa nastavnicima predmetne nastave sa starešinstvom. Ista je situa-

cija i sa vaspitačima sa VI stepenom stručne spreme. Verujemo da Vama, kao 
osobi koja je radni vek provela u obrazovanju, ne treba posebno objašnjavati 
važnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja u izgradnji ličnosti pojedinca, 
ali i pripremi za dalјe školovanje. Vama ne treba, ali nekima možda i treba reći 

da se 2/3 fizičkog razvoja desi do 7. godine života, 
da se u istom periodu usvoje sve navike i osnovni 
stavovi koji se samo kasnije nadograđuju. Vero-
vatno zato mnoge razvijene zemlјe imaju obavezu 
ranog uklјučivanja u predškolsko obrazovanja, i to 
o trošku države. Verujemo da su Vam poznati Mi-
lenijumski cilјevi, ali i Strategija razvoja obrazo-
vanja na nivou EU, gde važno poglavlјe zauzima 
predškolsko obrazovanje. Potpuno je jasno da te 
razvijene države to ne rade jer imaju puno para, 
već baš suprotno, one imaju zato što vode računa 
o pravilnom razvoju sopstvenog društva. Takođe, 
Vama ne treba, ali možda nekome ipak treba reći 
da vaspitači svakodnevno imaju komunikaciju sa 
roditelјima (pri dolasku i odlasku dece iz ustano-

ve), da vaspitači samostalno vode dnevnike vaspitno obrazovnog rada, da su 
u obavezi da, poput starešina u školi, održe 4 roditelјska sastanka godišnje, da 
pored redovne komunikacije sa roditelјima imaju i individualne sastanke, da 
organizuju izlete, ekskurzije, upisuju podatke u matične knjige, pišu pojedi-
načne izveštaje (portfolio) o napretku svakog deteta, vode godišnji, mesečni, 
nedelјni i dnevni plan aktivnosti kao i evaluaciju istog.... 

Molimo Vas da učinite sve da se i ovakvi platni razredi bar malo upristoje. 
Vaspitači JESU starešine!

 U Novom Sadu, 25.10.2018. godina 
 Ranko Hrnjaz, predsednik NSPRV
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Актуелно

ПРОСЛАВЉЕН САБОР СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА И 
УЧИТЕЉА - ЕСНАФСКА СЛАВА НАСТАВНИКА

(Наставак са стр.  1)

СОМБОР: СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН 5. ОКТОБАР 
- СВЕТСКИ ДАН НАСТАВНИКА

У наставку радно-свечаног дана обележавања 5. октобра 2018. го-
дине одржана је XIII редовна и изборна Скупштина синдиката. 
На почетку седнице гостима и делегатима Скупштине обратили 

су се проф. Борислав Станичков, координатор ШУ Сомбор Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и представници локалне само-
управе, који су им честитали њихов празник и пожелели успешан рад 
на Скупштини, а након тога делегати скупштине су наставили са радом. 

Радом скупштине председавало је радно председништво у саста-
ву Отилија Киш, Суботица, Ранко Хрњаз, Зрењанин, Златко Марков, 
Зрењанин, Јелена Зејак, Суботица, и Мирољуб Бјелетић, Сомбор, запис-
ничар. Након што је верификациона комисија у саставу Софија Мандарић, 
Сомбор, Јадранка Жигић, Зрењанин и Сандра Плавшић, Риђица конста-
товала да су присутна 44 од 45 позваних делегата наставило се са радом 
усвајањем Пословника о раду Скупштине и усвајањем Дневног реда. За-
тим се прешло на усвајање извештаја о раду који је поднео Ранко Хрњаз, 
усвајање извештаја о раду Надзорног одбора НСПРВ, који је поднела 
Ирена Јовановић Каса, усвајање извештаја о раду Статутарног одбора 
НСПРВ који је поднео Хаџи Здравко Ковач и усвајање извештаја о раду 
УО ССФ који је поднео Мирољуб Бјелетић. Након што су сви извештаји 
усвојени прешло се на изборе и именовања. Овај део после обавила је 

Изборна комисија у саставу Драгана Укић, Сомбор, Тијана Млађеновић, 
Нови Сад, и Марина Вулић, Зрењанин. 

Изабран је нови Извршни одбор НСПРВ у саставу Ранко Хрњаз, 
Зрењанин, Техничка школа, Златко Марков, Зрењанин, Пољопривредна 
школа, Олгица Протић, Зрењанин, ХТПШ „Урош Предић“, Ласло Добо, 
Хоргош, ОШ „Каролина Карас“ , Душан Кокот, Стајићево, ОШ „Свети 
Сава“, Ана Поноћко, Зрењанин, МШ „Јосиф Маринковић“, Јадранка 
Жигић, Зрењанин, ОШ „Жарко Зрењанин“, Мирољуб Бјелетић, Сом-
бор, ОШ „Иво Лола Рибар“, Софија Мандарић, Сомбор, ШОСО „Вук 
Караџић“ са домом, Сандра Плавшић, Риђица, ОШ „Петар Кочић“ , Вес-
на Крстић, Сомбор, ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор, Јелена Зејак, Суботица, 
ОШ „Свети Сава“, Отилија Киш, Суботица, ХТСШ „Лазар Нешић“ и Са-
нела Лацик, Нови Сад, ПУ „Радосно детињство“.

 Затим се прешло на избор чланова и заменика чланова Надзорног и Ста-
тутарног одбора НСПРВ и именовање благајника и ликвидатора НСПРВ. 
Уследили су предлози за представнике НСПРВ у СРПС-у, а Скупштина је 
завршена дискусијом о текућим питањима и усвајањем Плана рада за на-
редни период. Након конститутивних седница Извршног, Статутарног и 
Надзорног одбора које су одржане непосредно по закључењу рада Скуп-
штине организовано је дружење и ручак за све учеснике.

НСПРВ је и ове године по 23 пут, у петак 5. 
октобра у Сомбору, свечано прославио WTD. У 
здању Градске куће одржана је пригодна свеча-
ност под мотом „Само стручан наставника значи 
право на образовање“. Учесницима су се обрати-
ли проф. Отилија Киш, председница Скупштине 
НСПРВ и проф. Ранко Хрњаз, председник ИО 
НСПРВ, емитовани су видео записи везани за 
Светски дан учитеља, а проф Хаџи Здравко М. 
Ковач је одржао презентацију. Он је истакао значај 
препорука о статусу наставника и нагласио да су 
наставници кључ за остваривање Образовања 
2030. Након што је окупљене информисао о 
овогодишњим добитницима UNESCО-ве Хамдан 
бин Расхид Ал-Мактоум награде за Изванредну 
праксу и резултате у унапређењу ефикасности 
рада наставника, проф. Ковач је апострофирао 
чињеницу да је за реализацију Образовања за све 
потребно обучити и регрутовати готово 70 милио-
на стручних наставника. школују. 

„У Србији 14% одраслих нема ни ОШ. У 80 

школа годишње за образовање одраслих прође 
око 4.000 људи, а њихово основно образовање и 
стручна обука трају три школске године. Диплому 
СШ у ЕУ нема 64 милиона грађана, а више од по-
ловине њих је незапослено. Како би се повећале 
шансе за запошљавање важно је да одрасли завр-

ше минимум средњу школу“, рекао је Ковач. 
Он је нагласио да је 65,3 милиона људи, 

од којих је 21,3 милиона млађе од 18 годи-
на принуђено да напусти своје домове због 
смањених могућности за запослење, етничких 
или верских прогона, оружаних конфликата или 
насиља, политичких криза или природних ката-
строфа и да више од трећине деце, ван школ-
ског система, живи у конфликтом угроженим 
подручјима, а да су 55% те деце - девојчице. 
Решење дефицита наставника он види у 
поштовање МОР/UNESCО препорука о статусу 
наставника и прихватању агенде „Образовање 
2030.“ „што ће обезбедити да наставници и еду-
катори буду оснажени, адекватно распоређени, 
добро обучени, професионално квалифико-
вани, мотивисани и подржани унутар добро 
обезбеђених, ефикасно и ефективно вођених 
система“, рекао је проф Здравко Ковач. Уследи-
ла је дискусија о значају и постигнућима Свет-
ског дана наставника и коктел за све присутне.

НСПРВ је заједно са својим чланством и сим-
патизерима обележио у суботу 8. септембра у 
Сомбору своју славу - Сабор српских светитеља 
и учитеља. Наш Синдикат је обновио овај по-
кретни празник, који у правилу пада у недељу 
најближу Црквеној новој години по јулијанском 
календару, а некад еснафску славу просвет-
них радника коју су, прослављали учитељи у 
модерној Србији. Прослава је и ове године од-
ржана у навечерје Сабора, уз кумове славе и 
бројне госте из јавног и друштвеног живота. На-
кон обреда освештања славског колача и кољива 
и надахнуте беседе оца Бранислава Шијачића, 
окупљенима се обратио проф Хаџи Здравко М. Ковач, који је подсетио на 
трновит пут до друштвеног признања еснафске славе и обнављања ове, 
још увек помало заборављене, традиције.

“Од установљења Сабора српских светитеља и учитеља па до Првог свет-
ског рата, Краљевско удружење српских учитеља своју Славу прослављало 
управо овог дана, између осталог и из разлога што је један део ове просла-
ве био посвећен литургији на којој је служен молебан за ђаке и њихове на-

ставнике, као и заупокојена литургија за учитеље 
који су преминули у претходном периоду. Тако су 
се српски учитељи сећали свих својих претходни-
ка, али и пожелели успех у учењу ђацима и раду 
њиховим наставницима на почетку још једне школ-
ске године“, рекао је у својој беседи проф Хаџи 
Здравко М. Ковач, који је изразио задовољство 
20-годишњом традицијом прослављања еснафске 
славе. „Касније, и Србија је прешла на реформи-
сани календар, па је ова традиција из познатих 
разлога, помало падала у заборав све до момента 
када су је синдикалци из НСПРВ поново устано-
вили и откада је редовно обележавају“, рекао је 

проф Ковач који је посебно поздравио госте из репрезентативних синдиката 
- Полицијског синдиката и Синдиката Војске, представнике синдиката запо-
слених у култури, представнике министарства школског и локалне самоупра-
ве, бивше кумове, руководство и чланство НСПРВ. 

Кум овогодишње славе био је проф. Велизар Монић из Зрењанина, а 
залог за кумство следеће године примила је из руку оца Бранислава про-
фесорка Марина Граовац из Риђице.

ОДРЖАНА СКУПШТИНА НСПРВ: ХРЊАЗ 
СТАРИ НОВИ ПРЕДСЕДНИК, БЈЕЛЕТИЋ 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
(Наставак са стр.  1)
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Svetskim danom nastavnika (WTD), 
koji se od 1994. godine svake godi-
ne obeležava, 5. oktobra proslavlja se 

godišnjica potpisivanja Preporuke o statusu 
nastavnika, potpisane 1966. godine od strane 
UNESCO-a i MOR-a. Ta Preporuka propisuje 
prava i odgovornosti nastavnika, kao i stan-
darde za njihovu inicijalnu pripremu i kasniju 
edukaciju, regrutovanje, zapošljavanje, kao i 
uslove za podučavanje i učenje. Da bi dopunili 
manjkavosti Preporuke iz 1966. godine, koja 
se odnosila samo na nastavnike u osnovnim 
i srednjim školama, doneta je UNESCO-va 
Preporuka o zaposlenima u visokom obrazo-
vanju. Ova Preporuka je prihvaćena 1997. go-
dine i obuhvata zaposlene, predavače i istraži-
vače u visokom obrazovanju. 

Sa prihvatanjem Ciljeva održivog razvoja 
(SDG) i posebno Cilja 4 održivog razvoja o 
obrazovanju i posvećenje cilju SDG 4c na-
stavnici su prepoznati kao ključ za postizanje 
Obrazovne agende 2030. godine. Svetski dan 
učitelja bio je i ostao prilika kada se pokazuju 
trenutna dostignuća, ali i istovremeno vreme 
kad se razmišlja i o nekim, drugim načinima 
kako bi se promovisala nastavnička profesi-
ja. Dan se, na svetskom nivou, proslavlja u 
UNESCO-vom sedištu u Parizu, ali i drugim 
događanjima širom sveta, bilo na regional-
nom, bilo na državnom nivou. 

Svetski dan učitelja partnerski organizuju 
UNICEF, UNDP, MOR i EI. Ove godine, Dan 
se podudara sa proglašenjem i nagrađivanjem 
najboljih svetskih nastavnika po peti put, od-
nosno dodelom UNSECO-ve Hamdan bin 
Rashid Al Maktoum nagrade za Izvanrednu 
praksu i rezultate u unapređenju efektivnosti 
nastavnika. 

TEMA WTD 2018. GODINE: „PRAVO 
NA OBRAZOVANJE ZNAČI PRAVO NA 

KVALIFIKOVANOG NASTAVNIKA“

Svetskim danom učitelja 2018. godine će se obeležiti 70. godišnjica Opšte 
deklaracije o ljudskim pravima koja prepoznaje obrazovanje kao osnovno ljud-
sko pravo i ustanovljava pravo na besplatno osnovno obrazovanje, obezbeđu-
jući jednake uslove za svu decu.

Ovogodišnja tema „Pravo na obrazovanje znači pravo na kvalifikovanog 
nastavnika“ je odabrana da podseti svetsku zajednicu da pravo na obrazova-
nje ne može biti dostignuto bez prava na obučene i kvalifikovane nastavnike. 
Čak i danas, stalan je problem manjka nastavnika širom sveta. Procenjeno je 
da je čak 264 miliona dece i mladih širom sveta koji se ne školuju. Da bi se 
dostigao Obrazovanje 2030. godine o sveobuhvatnom osnovnom i srednjem 
obrazovanju, potrebno je zaposliti novih 69 miliona nastavnika. Ovaj „nedo-
statak nastavnika“ je naročito izražen među ranjivom populacijom, kao što su 
devojke, deca sa smetnjama, izbeglice i migranti ili siromašna decom koja žive 
u ruralnim, udaljenim oblastima. 

STRUČNI NASTAVNICI SU KLJUČ ZA 
DOSTIZANJE SVEOBUHVATNOG I KVALITETNOG 

OBRAZOVANJA ZA SVE

Obrazovanje transformiše živote: ono je pokretač ekonomskog i socijalnog 
razvoja, promoviše mir, toleranciju i društvenu uključenost i ono je ključ za 
iskorenjivanje siromaštva i dostizanje ličnog ispunjenja. Nastavnici su sred-
stvo kroz koje se sprovodi obrazovanje: bez nastavnika, cilj o sveobuhvatnom 
osnovnom i srednjem obrazovanju, kao ljudsko pravo, bio bi nedostižan. 

Kako god, projekcije ukazuju da postoji nedostatak nastavnika širom sveta. 
Potrebno je zaposliti skoro 69 miliona novih nastavnika do 2030. godine da bi 
se obezbedilo školovanje za 264 miliona dece i mladih koji se ne školuju. Ovi 
nastavnici trebalo bi da zamene one za koje se očekuje da napuste profesiju. 
Ovo je naročito izraženo u podsaharskoj Africi: 21% dece u osnovnom obra-
zovanju, 36% dece u nižim razredima srednje i 57% dece u višim razredima 

srednje škole se ne školuje u 2015. (ovo je 
godina sa poslednjim dostupnim podacima). 
Dalje, podsaharska Afrika se suočava sa još 
hitnijom potrebom za nastavnicima: procenje-
no je da je potrebno još 17 miliona nastavnika 
i da se 70% zemalja suočava sa nedostatkom 
kadra u osnovnim školama i čak 90% u sred-
njim školama. 

Nedostatak nastavnika usporava napore u 
mnogim zemljama sa niskim dohotkom kako 
bi se dostigao kvalitetno, ravnomerno i sveo-
buhvatno obrazovanje. U podsaharskoj Africi, 
npr. jedan mehanizam za popunjavanje va-
kuma nastavnika je zapošljavanje nastavnika 
ugovorom o radu na određeno vreme. Angažo-
vanje takozvanih „nastavnika pod ugovorom“ 
je hitna mera i od njih se ne zahteva ista obuka 
i kvalifikacija kao kod stalno zaposlenih na-
stavnika. Kako god, nedavna studija 24 zemlje 
u podsaharskoj Africi ukazuje da je zapošlja-
vanje nastavnika pod ugovorom u porastu. Za-
pravo, ovi nastavnici pod ugovorom su mlađi i 
sa manje iskustva, primaju manje plate i imaju 
ograničeni pristup obuci pre službe i tokom 
službe. 

Sada znamo da su faktori poput godina 
iskustva, kvalitetne obuke nastavnika i pri-
stup profesionalnom usavršavanju šanse koje 
se stalno potvrđuju kao značajne za kvalitet 
nastave i učenja samih učenika. Dodajemo, 
nastavnici pod ugovorom će biti raspoređeni 
na radna mesta u udaljenim područjima ili 
ruralnim lokacijama sa svim negativnim po-
sledicama zbog odsustva stručnih nastavni-
ka i predugog zadržavanja nestručnih. Ovaj 
problem pojačava i nejednako raspoređivanje 
finansijskih sredstava za decu koja su najmar-
ginalizovanija.

U nekim zemljama, naglašen je nedostatak nastavnika, dok se istovreme-
no obezbeđuje sveobuhvatni pristup rastućem broju dece i mladih, što znači 
i povećanja veličine odeljenja. Odnos učenik/nastavnik u zemljama sa niskim 
dohotkom je 41 u osnovnom obrazovanju i 23 u srednjem u 2015. godini, u po-
ređenju sa 14 u osnovnom i 13 u srednjem obrazovanju u zemljama sa visokim 
dohotkom. U praksi, ovo znači da je 1 nastavnik odgovoran za podučavanje 
grupe od 41 učenika u zemljama sa niskim dohotkom, npr u poređenju sa na-
stavnikom koji predaje 14 učenika u zemljama sa visokim dohotkom. U pod-
saharskoj Africi i južnoj Aziji je najveći odnos učenik/nastavnik – 39 u osnov-
nom i 21 u srednjem obrazovanju u podsaharskoj Africi; 33 u osnovnom i 30 u 
srednjem obrazovanju u južnoj Aziji), pokazujući hitnu potrebu da se popune 
praznine za nedostajućim nastavnicima u ovim regionima. Velika odeljenja su 
se pokazala kao negativna za učenje, naročito ako se radi o nastavnicima koji 
nisu obučeni da rade sa velikim grupama učenika ili nemaju sposobnosti da se 
približe individualnim potrebama tako različite grupe učenika. 

Dobro obučeni i kvalifikovani nastavnici su srce kvalitetnog obrazovanja. 
Kako god, u zemljama sa niskim dohotkom, mnogi nastavnici rade, a nisu 
kvalifikovani ni obučeni da podučavaju. U 2015. godini, samo 62% nastavnika 
u osnovnim školama i 45% nastavnika u srednjim školama u podsaharskoj 
Africi je uspešno završilo minimum pedagoške obuke koja je potrebna da se 
postanje nastavnik prema nacionalnim standardima. U nekim zemljama podsa-
harske Afike (Eritreji, Nigeru i Gani) procenat obučenih nastavnika se smanjio 
od 2000. godine. 

Uznemirujuće je da je minimum zahteva za pedagošku obuku različit od 
zemlje do zemlje, a razlike nisu dobro dokumentovane. Zemlje se razlikuju u 
zahtevima o trajanju programa i sadržaju kurikuluma, obimu i kvalitetu isku-
stva i dostupnosti i trajanju praćenja. Npr, programi obuke nastavnika mogu 
trajati od jedne do četiri godine, mogu ili ne moraju uključivati period rada pod 
mentorstvom, mogu ili ne moraju zahtevati akademske kvalifikacije. Ovakve 
kvalitativne razlike u obuci i obrazovanju nastavnika utiču na institucionalni 
kvalitet u učionicama i konačno na dostignuća učenika u učenju. Npr, u studiji 
15 zemalja podsaharske Afrike, učenici koje su podučavali stručniji nastavnici 
imaju bolje rezultate u čitanju ili matematici, pokazali su se boljima u tim pred-
metima od onih koje su podučavali nastavnici sa slabijim rezultatima. 

Kada zemlje pribegavaju zapošljavanju nastavnika pod ugovorom, raste 
broj učenika u odeljenju ili kada zapošljavaju nastavnike koji nisu dovoljno 
obučeni, učenje đaka trpi posledice. Mada postoji procena, na osnovu dostu-

Svetski dan nastavnika 2018...

PRAVO NA STRUČNOG NASTAVNIKA  
= PRAVO NA OBRAZOVANJE! 

(Nastavak sa str. 1)
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pnih podataka da se mnogi učenici nisu uopšte 
sreli sa minimumom stručnosti u čitanju i ma-
tematici u osnovnom i srednjem obrazova-
nju, naročito u zemljama sa niskim i srednjim 
nivoom dohotka. Deca često dolaze u škole 
nespremna da uče zbog bolesti, siromaštva, 
nedostatka nege od strane staratelja koji je 
uticao na njihov mentalni razvoj od najrani-
jeg detinjstva. Ovi nedostaci kasnije bivaju 
još više produbljeni nastavnicima koji su sla-
bo obučeni ili nekvalifikovani za podučava-
nje. Zapravo, studija sugeriše da je za zemlje 
sa niskim nivoom dohotka, kvalitet nastavni-
ka bitniji nego u bogatijim zemljama. 

WTD 2018. UKAZUJE NA 
PROBLEM: PODUČAVANJE JE 

U KRIZI 

Prema visokom komesarijatu UN za izbe-
glice (UNHCR) 65,3 miliona ljudi, od kojih 
je 21,3 miliona mlađe od 18 godina je bilo 
prinuđeno da napusti svoje domove zbog 
smanjenih mogućnosti za zaposlenje, etnič-
kih ili verskih progona, oružanih konflikata 
ili nasilja, političkih kriza ili prirodnih kata-
strofa. U nekim delovima sveta, veliki deo 
stanovništva nema pristup obrazovanju zbog 
prinudnih ili neobaveznih migracija. Više od 
trećine dece, van školskog sistema, živi u 
konfliktom ugroženim područjima, 55% tih 
su devojčice. 2017. godine oko 20 000 dece 
je stiglo u Evropu bez pratnje, što je 31% više 
nego u 2016. godini.

Kada je obrazovanje prekinuto prisilnim 
ili neobaveznim migracijama, pravo dece na 
obrazovanje se smanjuje. Npr, u oblastima sa 
ratnim dešavanjima, ili obuhvaćenim prirod-
nim katastrofama, škole, knjige i obrazovna 
infrastruktura su izgubljene ili oštećene. Na-
stavnici se takođe izgube, jer su prisiljeni da 
napuste domove.

U hitnim uslovima, nastavnici su defici-
tarni. Često, humanitarne agencije moraju 
zaposliti nastavnike bez pedagoškog trenin-
ga i bez spreme za rad u krhkim i kriznim 
uslovima, čineći ih ranjivim na nasilje i zlou-
potrebu. Oni koji imaju kvalifikaciju nastav-
nika mogu da budu zamoljeni da podučavaju 
predmete za koje nemaju pedagoška znanja, 
utičući time na kvalitet podučavanja i rezul-
tate učenja.

U hitnim i post-kriznim situacijama, de-
čija emocionalna i društvena dobrobit je če-
sto pod negativnim uticajem i nastavnici su 
ključni da pomognu deci da savladaju nove 
situacije i poboljšaju svoje blagostanje. Kako 
god, novi nastavnici možda nisu spremni da 
odgovore na dodatnu složenost rada sa ranji-
vom decom. Poput redovnih nastavnika, na-
stavnici koji rade u hitnim i uslovima krize, 
moraju biti pažljivo odabrani i obučeni, sa 
pristupom jakoj sistemskoj podršci i specijalizovanom profesionalnom ra-
zvoju koji gradi kompetencije i sposobnosti za rad sa izbeglicama i decom 
migrantima. 

REŠAVANJE PROBLEMA NEDOSTATKA 
NASTAVNIKA

Jasno je, da bi se rešio manjak nastavnika potrebne su mnogo jače aktiv-
nosti, ne samo da se zaposle i obuče novi nastavnici, već i da se obezbede 
dovoljna sredstva da se investira u zadržavanje nastavnika u profesiji. Upr-
kos raširenom saznanju o značaju nastavnika u oblikovanju uspeha budućih 
generacija, podučavanju, i u mnogim drugim kontekstima, to nije poštovana 
profesija i mnoge zemlje se suočavaju sa sa izazovima o zapošljavanju i za-
državanju nastavnika. Ovo je zato što su plate nastavnika u mnogim zemlja-
ma neuporedivo niže od plata zaposlenih sa sličnim obrazovnim nivoom, 
opterećenja se povećavaju, radni uslovi su pogoršani i nastavnici se sve više 
zapošljavaju pod nesigurnim uslovima. Npr, u studiji 15 zemalja podsahar-
ske Afrike pronađeno je da se nastavnici suočavaju sa nedostatkom udžbeni-
ka, tabli za pisanje, papira i olovaka. Nedostatak obučenih nastavnika, niske 
plate, slabi radni uslovi u mnogim delovima sveta ugrožavaju šanse za kva-
litetno i ravnopravno obrazovanje za sve, i naročito u marginalizovanim i 

ranjivim grupama.
Kako je profesija često povezana sa neade-

kvatnom obukom, slabim karijernim šansa-
ma i nedostatkom profesionalne autonomije, 
status nastavnika je propao. Pre 1966. godi-
ne važnost vrednovane profesije je detaljno 
objašnjena u MOR/UNESCO Preporuci o 
statusu nastavnika. Ovaj instrument je po-
stavio standarde kojima se definiše status 
odnosno „uvažavanje nastavnika što je do-
kazano nivoom zahvalnosti i uvažavanjem 
njihove funkcije i njihovih kompetencija u 
sprovođenju profesije; radni uslovi, naknade 
i druge materijalne korisnosti u odnosu pre-
ma drugim zaposlenima“. Da se obezbedi po-
štovanje javnosti za nastavnike i ojača razvoj 
nastavničke profesije. Preporuka iz 1966. go-
dine je postavila okvir prava i odgovornosti 
nastavnika. Obezbeđivanje visoko-kvalifiko-
vane nastave je glavna obaveza nastavnika. 
Ali nastavnici imaju i prava, kao što je pravo 
da doprinose razvoju obrazovnih politika, 
pravo na profesionalnu slobodu, kao i pravo 
na pristojne uslove rada i adekvatnu naknadu.

Slabo plaćena profesija ima negativan uti-
caj na kvalitet podučavanja i samo učenje. 
Ovo je razlog zašto je međunarodna zajedni-
ca prihvatanjem agende „Obrazovanje 2030.“ 
obećala da će obezbediti da „nastavnici i edu-
katori budu osnaženi, adekvatno raspoređeni, 
dobro obučeni, profesionalno kvalifikovani, 
motivisani i podržani unutar dobro obezbe-
đenih, efikasno i efektivno vođenih sistema.“

U srcu prava na obrazovanje, stoga je, vi-
soko vrednovan, kvalifikovan i dobro obučen 
nastavnik.

ŠTA MOŽE MEĐUNARODNA 
ZAJEDNICA DA UČINI?

Svetskim danom učitelja 2018. će se obe-
ležiti 70. godišnjica Opšte deklaracije o ljud-
skim pravima koja prepoznaje obrazovanje 
kao osnovno ljudsko pravo i ustanovljava 
pravo na besplatno osnovno obrazovanje, 
obezbeđujući jednake uslove za svu decu.

Pozivamo UNESCO-ve kancelarije i re-
gionalne biroe, vlade, škole, nastavnike i 
međunarodnu zajednicu da razmisle i disku-
tuju kako da se suoče sa problemima rastuće 
potrebe za dobro obučenim i kvalifikovanim 
nastavnicima.

Predlažemo teme za diskusiju:
 y priče o uspešnim školama ili zajednicama 

gde su nastavnici napravili napredak u radu 
sa marginalizovanom ili ranjivom decom 
koja žive u kriznim uslovima,
 y pozitivne primere kako zemlje mogu 

uspešno da rasporede obučene i kvalifikovane 
nastavnike u udaljena i ruralna područja,
 y primere kako vlade, sindikalne organizacije 

i NVO mogu zajedno da rade i da obezbede 
sredstva potrebna da poveća zapošljavanje i obuku stručnih nastavnika,

 y inovativan pristup koji motiviše nastavnike da ostanu u profesiji i da 
poboljšaju kvalitet podučavanja.

 Priredila Nives Kovač

World Teachers’ Day 2018
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Tri programa osmišljena da osnažuju nastav-
nike i popune deficit nastavnika proglašena 
su za dobitnike nagrade UNESCO-Hamdan 

bin Rashid Al-Maktoum za 2017/2018. godinu. To su 
projekat Centra za matematičko modelovanje Univer-
ziteta Čile, projekat Diklat Berjenjang iz Indonezije 
i program Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i 
Severne Irske o brzoj obuci i transformaciji u učitelje 
u Gani.

Nagrada Hamdan bin Rashid Al-Maktoum za 
izuzetnu praksu i učinak u poboljšanju efikasnosti 
nastavnika je dodeljena 5. oktobra u okviru proslave 
Svetskog dana nastavnika u sedištu UNESCO-a u Pa-
rizu, kada je svaki pobednik dobio i po 100.000 dolara.

Centar za matematičko modelovanje Univerziteta 
Čile nagrađen je za program Suma i Sigue: Matematika 
online (Adding it: Mathematics online) koji je razvijen 
kako bi se sukobili sa velikim razlikama u performan-
sima u matematici između đaka i studenata iz različitih 
socijalno-ekonomskih grupa i poboljšali kvalitet zna-
nja iz matematike uopšte. To je program “učenja kroz 
rad” organizovan po različitim nivoima i sa nastavnim 
planovima i programima koji omogućava nastavnici-
ma da se fokusiraju na svoje specijalizovano područje 
u nastavi matematike. On kombinuje face-to-face se-

sije sa intenzivnim virtuelnim instrukcijama. Program 
je prilagodljiv, lako dostupan od strane nastavnika u 
udaljenim područjima, i promoviše inkluziju.

Projekat Diklat Berjenjang iz Indonezije nagrađen 
je za kvalitetan profesionalni razvoj predavača dece u 
ranom detinjstvu, naročito u najsiromašnijim i naju-
daljenijim oblastima. Pomaže u ispunjavanju potrebe 
Indonezije za nastavnicima koji su sposobni da stvore 
stimulativne sredine učenja za mlade učenike. Poma-
že identifikaciji potencijalnih trenera za nastavnika i 
obezbeđuje korak-po-korak pisane vodiče, nadgleda-

nje zadataka i razmene.
Brzi program za transformaciju u nastavnike Uje-

dinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske 
odabran je zbog svog veoma inovativnog i utjecaja na 
obuku nastavnika u različitim profesionalnim okruže-
njima u Gani. On promoviše pedagogiju zasnovanu 
na detetu i igru u ranom obrazovanju kao zamenu za 
tradicionalne disciplinske metode. Praktični nastavni-
ci dobijaju dvogodišnji trening, kombinujući radionice 
sa manjim sastancima vršnjačkih grupa u kojima su 
upareni na osnovu njihovih dopunskih prednosti da 
se angažuju u opservacijama u učionici i u klasičnom 
treningu.

Ta tri pobednika su izabrana nakon 150 nominaci-
ja koje su podnele vlade država članica UNESCO-a 
i partnerske organizacije UNESCO-a na preporuku 
Međunarodnog žirija profesionalaca za obrazovanje.

Nagrada Hamdan bin Rashid Al-Maktoum osnova-
na je 2009. godine uz finansijsku podršku Šeika Ham-
dana bin Rashida Al-Maktouma iz Dubaija. Nagrada 
se dodeljuje svake dve godine projektima koji su dali 
izvanredan rezultat i doprinos poboljšanju kvaliteta 
nastave i učenja, posebno u zemljama u razvoju ili u 
marginalizovanim ili ugroženim zajednicama.  

https://en.unesco.org/teachers/Hamdan-prize 

Tatjana Marković Topalović iz Šapca, Katarina Velj-
ković iz Kragujevca i Dragan Kuveljić iz Prijepolja 
već decenijama rade u prosveti. Pamte ih generacije 

koje su ocenjivali, ali mada sa druge strane dnevnika, oni za 
sve znanje i trud zaslužuju 5+. Ovaj trio nominovan je za 
nagradu za najbolje na svetu u svojoj struci „Global Teacher 
Prize“, koji će biti održan u decembru u Dubaiju. 

Za katedrom Tatjana Marković Topalović (49) provela je 
26 godina, a kada priča o školi i časovima, verovatno ni đače 
prvače ne deluje spremnije od nje da svakoga dana nešto 
novo nauči. Profesorka fizike iz Šapca promenila je tri potpu-
no različita tipa škole, odakle je učila od svojih đaka i dovi-
jala se smišljajući nove načine kako da ih“pomiri“ sa svojim 
predmetom koji je za mnoge bauk. “Radila sam u gimnaziji, 
medicinskoj i umetničkoj školi. Umetnici su upravo ta razli-
čitost, u stručnim školama sam upravo naučila da radim na 
drugi način. Svašta sam radila da ih zainteresujem. Neće biti 
naučnici, ali da u tom smislu budu pismeni. Pretvorila sam to 
u didaktičku prednost. Izmislila sam društvo ljubitelja fizi-
ke, formirala Park nauke sa instalacijama. Mnogo sam radila 
na popularizaciji nauke”, kaže profesorka Tatjana, vodeći se 
time da je fizika utkana u sve sfere i da „nije suva formula, 
već svakodnevni život“.

U Srbiji je veliki broj nastavnika koji žele da utiču na 
promenu obrazovnog sistema, pa su se novije generacije od-
makle od pukih zadataka programiranja na papiru ili isku-
cavanja na crnom ekranu u čuvenom paskalu. Profesorka 
informatike u kragujevačkoj gimnaziji Katarina Veljković 
(43) prva je pokušala da približi učenicima tehnologiju da 
ih nauči da kreiraju neke korisne stvari. “Od kada sam po-
čela da radim do danas, drastično se promenio način rada i 
uslovi. Nekada je to bilo kuckanje komandi koje se vide na 
programu i koje đacima ništa nisu značile. Danas je to vrlo 
vizuelno, pored programiranja imamo i robote, programiraju i na telefonima. Na 
početku je bilo da otkucaju komandu i pritisnu enter i imalo je više veze sa ma-
tematikom, a ne sa realnim svetom. Danas isto moraju da kucaju, ali izvršavaju 
na uređajima robotima. Tačno vide da li radi to što su napisali i imaju mogućnost 
da uče na greškama” - prepričava profesorka Katarina.

Zato se danas primenom tehnologija ona i njeni gimnazijalci mogu pohvali-

ti plodovima svoje kreativnosti: pravili su pametnu košnicu 
koja ih je predstavljala na evropskom takmičenju učeničkih 
kompanija u Briselu, koja snima stanje košnice i javlja pče-
laru ukoliko je napadne štetočina, zatim senzorne naočare za 
slepe i slabovide i pametnu baštu koja u zavisnosti od vlage 
pokreće pumpu, sakuplja kišnicu i sama se navodnjava.

 Mada danas znanje informatike najčešće navede na put 
karijere u IT kompanijama, profesorka Veljković ne razmi-
šlja o tome, već uživa u čarima profesure.

U šarenoj učionici Dragana Kuveljića (58) učitelja u 
Osnovnoj školi „Milosav Stiković“ u Kolovratu, nadomak 
Prijepolja nikad nije dosadno. Za dugih 35 godina staža može 
se reći da je usavršio kako da u ovom veselom okruženju 
ispuni jedan od najvažnijih zadataka - da deca zavole školu. 
“Ambijent jeste važan. U toploj atmosferi deca se osećaju 
prijatno i ponašaju razumno. Nekada ne treba vršiti toliki pri-
tisak na decu, već na okolinu, deca odrastaju u interakciji sa 
okruženjem, s tog stanovišta bilo bi potrebno menjati okru-
ženje. Mi smo uradili ono što smo mi mogli. Nameštaj je u 
pastelnim bojama, koje podstiču dobru atmosferu. Deca sede 
za stolovima kružnog oblika, kako bi podsticala saradnju i 
timski rad, sa što više međusobne interakcije. U sredini uči-
onice je veliki krug, u njemu elaboriramo svaku temu, okre-
nuti smo jedan ka drugom, nema prvog i poslednjeg, kao ni 
prepreka između nas. U krugu je velika vetrenjača to je am-
blem grupe Mašta. Kad dunu vetrovi promena jedni grade 
zidove a drugi vetrenjače, mi smo vetrenjače, spremni smo 
na promene. Ceo ambijent stvara koheziju i zajedništvo i čini 
nas prisnim i jakim timom”, objašnjava Kuveljić.

Učitelju i njegovim đacima nižeg razreda učionica, čini 
se dođe tek kao usputna stanica, a mnogo važnija su van nje. 
U saradnji sa decom iz drugih gradova Srbije, pravimo male 
letnje škole, naučno istraživačke projekte. Ove godine smo 

tri dana bili u Novom Sadu i Beogradu, kod drugara iz grupe Zvončići iz Novog 
Sada, prošle godine su oni dolazili kod nas - priča on.

“Proveo sam više od hiljadu sati kroz neformalno obrazovanje i to me je oja-
čalo i učvrstilo u idejama i radu”, objašnjava nam svoje razloge koje ga već 35 
godina motivišu da svaki dan bude sve bolji učitelj.

 HZMK

World Teachers’ Day 2018

„GLOBAL TEACHER PRIZE“: IZ SRBIJE TRI 
KANDIDATA ZA SVETSKU TITULU

• Tatjana, Katarina i Dragan su 3 najbolja nastavnika Srbije, • Ko pobedi, dobija milion 
dolara • Sve troje imaju rešenost da prenesu znanje, ali na najzabavnije načine • Sa 

Tatjanom fizika nije bauk • Katarina: „Enter“ do zabavnih projekata i „spejs“ od zastarelih 
programiranja • Dragan: Prava učionica je... van učionice

UNESCO NAGRADIO IZVANREDNE 
NASTAVNIČKE INICIJATIVE IZ ČILEA, 

INDONEZIJE I VELIKE BRITANIJE
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Подаци РЗС показују да је 
просечна јулска нето плата 
запослених у Србији била 

49.202 динара, што је заправо 24 
динара мање него у јуну ове године. 
Износ просечне плате у еврима је 
исти и за јул и за јун – 417. Уз податак 
о просечној нето плати за јул, РСЗ 
редовно објављује и медијалну зараду, 
коју прима половина запослених у 
Србији, а она је тог месеца износила 
38.642 динара. Колико је тај податак 
важан, потврђује чињеница о висини 
просечне нето зараде у 18 делатности 
чији се подаци обрађују. Наиме, 
од њих, само у осам нето плате 
биле су веће од републичког просека, док су у 
преосталих десет биле мање.

Посматрано по делатностима, у јулу су 
највећу нето зараду остварили запослени у 
финансијским делатностима и делатностима 
осигурања – 89.793 динара, затим у информисању 
и комуникацијама – 81.398, снабдевању 
електричном енергијом – 80.821, рударству 
– 76.592, стручним, научним, иновативним и 
техничким делатностима – 61.071, државној 
управи и обавезном социјалном осигурању 
– 57.646, образовању – 51.102 и пословима 
некретнина – 49.672. То су, дакле, делатности у 
којима су запослени остварили зараду већу од 
републичког просека.

У делатностима у којима је у јулу забележена 
просечна плата мања од републичког просека 
већином су производне и услужне делатности, 

али и здравствена и социјална заштита. Тако је 
јулски просек зарада у прерађивачкој индустрији 
44.769 динара, пољопривреди, шумарству 
и рибарству 42.639, снабдевању водом и 
управљању отпадним водама 43.802, трговини 
на велико и мало 41.303, услугама смештаја и 
исхране 31.345, уметности, забави и рекреацији 
40.658, осталим услужним делатностима 30.010, 
саобраћају и складиштењу 45.252, услугама 
смештаја и исхране – 31.345.

Уколико се у оквиру делатности за које РСЗ 
објављује податке о просечној нето јулској 
плати анализирају конкретни послови, највећа 
плата забележена је у ваздушном саобраћају 
– 130.173 динара, услужним делатностима 
у рударству – 116.061, експлоатацији сирове 
нафте и природног гаса – 114.728, рачунском 
програмирању и консултантским делатностима 
– 109.365 и финансијским услугама, осим 

осигурања и пензијских фондова, 
100.029. Тих пет делова делатности 
једине имају месечно зараду већу од 
100.000 динара, с тим што запослени 
у ваздушном саобраћају имају две и 
по просечне нето зараде у Србији.

Запослени у дуванској индустрији, 
који су прошлог месеца били први 
по висини нето плате од 134.641 
динара, у јулу су забележили зараду 
од 97.130 динара и тиме „пали” на 
шесто место. Иза њих су запослени 
у научноистраживачкој делатности и 
развоју – 90.091, затим они који раде 
у производњи кокса и деривата нафте 
с просечних 89.756 динара.

Најнижа просечна јулска плата бележи се у 
делатности припремања и послужења хране и 
пића – 29.301 динар и она је 19.901 динара мања 
од републичког просека. Мало већи просек од 
њих у јулу забележили су запослени у осталим 
личним услужним делатностима – 30.010, затим у 
поправци рачунара и предмета за личну употребу 
– 30.574, у производњи папира и производа од 
папира – 30.971, производњи одевних предмета – 
32.876 динара.

Запослени у производњи коже и предмета од 
коже у јулу су остварили просечну нето зараду 
од 34.758 динара, у производњи намештаја 
36.288, производњи прехрамбених производа 
39.840, уклањању отпадних вода 37.984, 
специјализованим грађевинским радовима 
37.502, коцкању и клађењу 38.945, делатности 
путничких агенција, тур-оператера 35.223...

Просечна нето плата у Србији за јул 2018. године износила 49.202 
динара, што је противвредност од 417 евра.

Јулска просечна зарада без пореза и доприноса порасла је за 
7,9 одсто номинално и за 5,4 процента реално у односу на исти месец 
прошле године, објавио је Републички завод за статистику. 

Просечна бруто плата за јул “тежила” је 68.029 динара, што је на 
годишњем нивоу раст од 7,4 одсто номинално и од 4,9 посто реално.

Кумулативни раст бруто зарада у периоду јануар-јул 2018. године, у 
односу на исти период прошле године, износио је 5,8 процената номи-
нално, односно 3,9 одсто реално, док су нето зараде у посматраних седам 
месеци порасле номинално за 6,2, а реално за 4,3 посто.

Медијална нето зарада за јул износила је 38.642 динара, што значи да је 
50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа. 

Просечна јулска нето зарада у Војводини износила је 46.763 и била 
је 2.439 динара нижа од републичког просека за тај месец. Од седам 
војвођанских области, само у једној, Јужнобачкој, просечна јулска зара-

да била је већа од републичког просека, док је у преосталих шест била 
знатно мања. Просечна јулска зарада у Јужнобачкој области износила је 
49.519, што значи да је од републичког просека била 317 динара већа.

У Јужнобанатској области просечна јулска плата била је 47.351, 
Средњобанатској 46.374, Севернобачкој 45.177, Севернобанатској 44.648, 

Сремској 44.388 и Западнобачкој 42.327 
динара.

Од војвођанских општина, у две је 
просечна јулска плата већа од 50.000 ди-
нара: у Новом Саду била је 53.514, а у 
Вршцу 50.785. На трећем месту по виси-
ни просечне нето јулске плате је Панчево 
с 49.430 динара. Та три војвођанска града 
једина имају већу просечну зараду од ре-
публичког просека за јул.

Између 40.000 и 50.000 динара месеч-
но у јулу забележили су запослени у 34 војвођанске општине. Највећи 
просек међу њима бележе  Зрењанин – 47.989 динара, Суботица – 45.893, 
Сремска Митровица – 45.720, Кикинда – 45.585, Инђија – 45.056. У девет 
војвођанских општина у јулу је остварен месечни нето просек мањи од 
40.000 динара, а најмања је јулска зарада у Бачу – 37.972 динара.

Просечна јулска плата у Бачкој Паланци, која традиционално има ве-
лики просек, била је 44.539 динара, али је она 3,5 одсто мања него у јуну. 
Мању јулску плату од јунске бележи и Суботица – 2,4 одсто, Сечањ – три 
одсто, Пећинци – 6,9, Рума – 1,5. У исто време, јулска зарада већа је у 
односу на јун у Кањижи – 9,6 одсто, Панчеву – 3,7, Врбасу – 3,3 одсто, 
Ади и Новом Кнежевцу – два одсто.

Статистика

ЈУЛСКА НЕТО ПЛАТА 417 ЕВРА 
• Просечна плата износила 49.202 динара • Зарада реално већа 5,4 одсто • Медијална зарада износила  

38.642 динара • Зарада у Војводини износила 2.439 динара нижа од републичког просека • Боље од 
просека зарађују у три војвођанска града 

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

 VII 2018
VI 2018

 VII 2018
Φ 2017

 VII 2018
VII 2017

 I-VII 2018
I-VII 2017

 VII 2018
VI 2018

 VII 2018
Φ 2017

 VII 2018
VII 2017

 I-VII 2018
I-VII 2017

Номинални индекси 100,0 105,1 107,4 105,8 100,0 105,6 107,9 106,2
Реални индекси 100,3 102,7 104,9 103,9 100,3 103,2 105,4 104,3

*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.

НАЈБОЉА ПЛАТА БЕЖИ НАЈГОРОЈ 100.000 ДИНАРА

Просечна нето плата у Хрватској исплаћена за јул 2018. године изно-
сила је 6.206 куна (око 835 евра), што је на годишњем нову реално 
више за 2,9 посто, према прелиминарним подацима Државног заво-

да за статистику (ДЗС).
У односу на претходни месец, просечна јулска нето плата је била реално 

нижа за 0,2 одсто. Највишу просечну нето зараду су у јулу примили запослени 
у ваздушном превозу, 11.241 куну (1.512 евра), док је најнижа плата, у износу 

од 4.007 куна (539 евра), исплаћена у категорији остале услужне делатности.
Према подацима ДЗС-а, медијална нето плата за јул износила је 5.504 куне 

(740 евра), што значи да је половина запослених имала мању, а половина већу 
плату од тог износа.

Просечна бруто плата за јул износила је 8.420 куна (око 1.133 евра), што је 
реално за 0,1 посто ниже него у јуну. У односу на јул 2017. године, просечна 
бруто плата је била реално виша за 3,6 одсто.

ПРОСЕЧНА ЈУЛСКА ПЛАТА У ХРВАТСКОЈ 835 ЕВРА

Просечне зараде 2018.
Јул Август

Зараде
Зараде без 
пореза и 

доприноса
Зараде

Зараде без 
пореза и 

доприноса
Република Србија – укупно 68029 49202 68831 49773
Зараде запослених у радном односу 68 502 49 565 69 318 50 147
Зараде запослених ван радног односа 45 796 32 099 46 274 32 436
Зараде запослених у правним лицима 72 058 52 172 72 867 52 750
Зараде предуз. и запослених код њих 37 632 26 796 38 455 27 367
Зараде у јавном сектору 76 183 54 887 77 070 55 512
Зараде ван јавног сектора 64 012 46 401 64 790 46 958
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Prosečna neto plata u Srbiji za avgust ove godine iznosila je 49.773 dinara i bila 
je 571 dinar veća, odnosno imala je protivvrednost od 421 evra ili bila je četiri evra 
veća nego julska.

Avgustovska prosečna zarada bez poreza i doprinosa porasla je za 6,8 odsto 
nominalno i za 4,1 odsto realno u odnosu na isti mesec prošle godine, objavio je 
Republički zavod za statistiku. 

Prosečna bruto plata za avgust „težila“ je 68.831 dinar, što je na godišnjem 
nivou rast od 6,2 odsto nominalno i od 3,5 odsto realno. 

Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar-avgust 2018. godine, u odnosu 
na isti period prošle godine, iznosio je 5,8 procenata nominalno, odnosno 3,8 odsto 
realno, dok su neto zarade u posmatranih osam meseci porasle nominalno za 6,3, 
a realno za 4,3 posto.  

Medijalna neto zarada za avgust iznosila je 39.000 dinara, što znači da je 50 
odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.   

Prosečna avgustovska plata u Vojvodini iznosila je 47.118  i bila je 2.655 dinara 
niža od republičkog proseka za taj mesec. 

Od sedam vojvođanskih oblasti samo u Južnobačkoj je u avgustu ostvarena 
prosečna plata veća od republičke, dok je u preostalih šest bila znatno manja. U 
Južnobačkoj oblasti u avgustu zabeležena je prosečna neto plata od 50.088 dinara. 
Neto platu u avgustu veću od pokrajinskog proseka od 47.118 dinara zabeležili su 
jedino zaposleni u Južnobanatskoj oblasti – 47.402 dinara, dok su u preostalih pet 
zabeležene prosečne zarade manje i od vojvođanskog proseka. Tako je prosečna 
zarada u Srednjobanatskoj oblasti – 46.955 dinara, Severnobačkoj – 45.694, 
Severnobanatskoj – 44.671, Sremskoj – 44.412 i Zapadnobačkoj – 42.680.

Kao i u julu, samo u dva vojvođanska 
grada u avgustu je zabeležena prosečna 
neto plata veća od 50.000 dinara. Tako su 
zaposleni u Novom Sadu imali prosečnu neto 
platu od 54.251 dinara, a u Vršcu 51.670. 
Na trećem mestu je Pančevo s prosečnom 
platom od 49.146 dinara, što je 627 dinara 
manje od republičkog proseka, a 2.028 
dinara više od proseka neto avgustovskih 
plata u Vojvodini. To su ujedno i jedina tri 

grada u Vojvodini u kojima je u avgustu zabeležena neto prosečna plata veća i od 
republičkog i od pokrajinskog proseka za taj mesec.

U velikoj većini vojvođanskih lokalnih samouprava u avgustu je ostvarena 
prosečna neto zarada između 40.000 i 46.000 dinara, dok je u sedam ona iznosila 
manje od 40.000: u Baču – 38.403 dinara, Srbobranu – 38.893, Malom Iđošu – 
38.979, Titelu – 39.543, Irigu – 39.778, Kovačici – 39.853 i Beloj Crkvi – 39.922. 
Dakle, kao i julu, najmanja prosečna neto zarada zaposlenih u avgustu beleži se 
u Baču.

Prosečna avgustovska neto zarada u Kanjiži iznosila je 42.505 dinara i bila je 
6,6 odsto manja nego u julu. Manju avgustovsku zaradu nego u julu zabeležili su i 
zaposleni u Staroj Pazovi, Šidu, Žitištu i Vrbasu.

Kao i prethodnih meseci, prosečne avgustovske zarade u javnom sektoru znatno 
su više od realnog sektora: u javnom sektoru 55.512 dinara, a u realnom 46.958, pa 
je razlika u zaradi 8.554 dinara.

Prosečna avgustovska neto plata u javnim državnim preduzećima iznosila je 
68.636 dinara, zdravstvu 50.247, a obrazovanju i kulturi 53.216.

Javna lokalna preduzeća imala su prosek od 47.709 dinara, administracija na 
nivou države 60.279, a ona na nivou pokrajine 61.988.

Administracija na nivou lokalne samouprave imala je prosečnu zaradu od 
47.204 dinara.

Indeksi potrošačkih cena (inflacija) definišu se kao mera prosečne 
promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu 
potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2018. godine, u odnosu na avgust 
2018. godine, u proseku su niže za 0,3%. Potrošačke cene u septembru 2018. 
godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,1%, 
dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 1,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema 
nameni potrošnje, u septembru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, 
pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-5,6%), Komunikacije 
(-0,3%), u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Nameštaj, pokućstvo i tekuće 
održavanje stana (za po -0,2%) i u grupi Odeća i obuća (-0,1%). Rast cena je 
zabeležen u grupama Restorani i hoteli(0,6%), Transport (0,5%), Zdravstvo 

(0,4%) i Obrazovanje (0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Statistika

Prosečne zarade po zaposlenom u 
Republici Srbiji, po delatnostima

Zarade Zarade bez poreza 
i doprinosa

VIII 
2018

I-VIII 
2018

VIII 
2018

I-VIII 
2018

Ukupno 68 831 68 259 49 773 49 373
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 60 129 58 523 43 601 42 485
Rudarstvo 109 668 105 948 78 392 75 768
Prerađivačka industrija 62 798 62 205 45 520 45 107
Snabdevanje elektr. energijom, gasom i parom 116 602 112 505 83 194 80 318
Snabdevanje vodom i upravljanje otp.vodama 60 375 60 505 43 783 43 909
Građevinarstvo 60 811 59 826 44 159 43 447
Trgovina na vel. i malo i popr. mot. vozila 57 485 56 918 41 696 41 319
Saobraćaj i skladištenje 63 038 61 841 45 936 45 080
Usluge smeštaja i ishrane 43 668 43 568 31 719 31 658
Informisanje i komunikacije 113 453 114 164 81 999 82 426
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 124 304 125 400 89 390 90 231
Poslovanje nekretninama 68 980 69 454 49 913 50 261
Stručne, naučne, informacione i teh. delatnosti 85 506 82 756 61 752 59 732
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 60 251 59 258 43 639 42 963
Državna uprava i obavezno socijalno osig. 80 164 80 866 57 649 58 145
Obrazovanje 72 317 71 920 52 184 51 907
Zdravstvena i socijalna zaštita 68 303 68 062 49 330 49 163
Umetnost; zabava i rekreacija 57 049 57 059 41 426 41 447
Ostale uslužne delatnosti 53 084 53 634 38 280 38 710

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
VII 2018 68 029 70 783 104,05 49 202 51 102 103,86
VIII 2018 68 831 72 317 105,96 49 773 52 184 104,84

PLATA U AVGUSTU TIK ISPOD 50.000 DINARA (421 EVRO)
• Neto zarada za godinu dana  4,1 odsto realno veća • 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do  39.000 dinara  

• Prosečna plata u Vojvodini iznosila je 47.118, odnosno 2.655 dinara manje od republičkog proseka  
• Najdeblјe koverte u Pokrajini imaju Novi Sad, Vršac i Pančevo • Plate u javnom sektoru 8.554 dinara više nego 

u privredi

INFLACIJA (IPC) U SEPTEMBRU 2,1%

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 2,3 2,4 2,6 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 0,4 -0,3 0,3 -0,3 - - -

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

Indeksi zarada u аvgustu 2018.
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa

VIII 2018
VII 2018

VIII 2018
Φ 2017

VIII 2018
VIII 2017

 I-VIII 2018
I-VIII 2017

VIII 2018
VII 2018

VIII 2018
Φ 2017

VIII 2018
VIII 2017

I-VIII 2018
I-VIII 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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ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД О НАПЛАТИ 
ТРОШКОВА КРЕДИТА

Врховни касациони суд (ВКС) објавио је на сајту детаљно обра-
зложење свог правног става који је заузео у мају ове године, а који се 
тиче дозвољености уговарања трошкова кредита.

Према том ставу у складу са којим нижестепени судови треба да 
поступају приликом решавања тужбених захтева, банка има право на на-
плату трошкова и накнада банкарских услуга, под условом да прецизира 
које тачно трошкове има приликом одобравања и реализације кредита.

„Одредба уговора о кредиту којом се корисник кредита обавезује 
да банци плати трошкове кредита није ништава под условом да је 
понуда банке садржала јасне и недвосмислене податке о трошковима 
кредита“, наводи се у правном ставу највишег суда који је усвојен на 
седници Грађанског одељења ВКС 22. маја.

У ставу ВКС се даље наводи да трошкови обраде кредита и 
пуштања кредита у течај, као и други трошкови које банка обрачуна-
ва кориснику приликом одобравања кредита или који су познати на 
дан обрачуна и које банка обрачунава кориснику у току реализације 
уговора о кредиту, могу бити исказани у процентуалном износу и 
наплаћују се само кроз обрачун ефективне каматне стопе.

Овај став ВКС практично даје упутство судовима како да поступају 
у конкретним случајевима поводом тужби којима се оспорава напла-
та посебне накнаде за обраду кредита.

У образложењу ВКС се поред осталог наводи да се већем броју 
предмета у банкарским споровима, пред нижестепеним судовима и 
опште надлежности и привредним судовима, тужбеним захтевом, по-
ред осталог, тражи утврђење ништавости одредаба уговора о кредиту 
којима је предвиђено право банке да од корисника кредита наплати 
трошкове кредита - најчешће трошкове обраде кредита и пуштања 
кредита у течај, у процентуалном износу у односу на укупан износ 
одобреног кредита.

У пракси домаћих судова су поводом ових питања изнети различи-
ти ставови, па судови су у неким одлукама стали на становиште да 
су одредбе о накнади трошкова кредита ништаве, у неким одлукама 
је изражен став да банка нема право на накнаду трошкова кредита 
које наплаћује у процентуалном износу од износа кредита заједно 
са каматом, а у неким, пак, да уговарање накнаде трошкова обраде 
кредита није ништаво.

Након детаљне анализе закона и других прописа, ВКС је закључио 
да законом није искључено право банке на наплату трошкова и на-
кнада банкарских услуга по основу кредитних послова. 

„Овлашћење уговарача да предвиде различите услове давања креди-
та, које проистиче из начела слободе уговарања, укључује и могућност 
да се уговори обавеза корисника кредита да банци накнаде трошкове 
кредита. Стога, одредба уговора о кредиту којом се корисник кредита 
обавезује да банци плати трошкове кредита, у начелу, није противна 
принудним прописима и као таква ништава у смислу члана 103. став 
1. Закона о облигационим односима“, наводи се у правном ставу ВКС.

Што се тиче ефективне каматне стопе, ВКС каже да она у себи сад-
ржи накнаде и трошкове који су настали приликом одобравања кре-
дита и који ће настати у току реализације уговора о кредиту, а који су 
познати приликом његовог обрачуна. С обзиром да се у већини суд-
ских спорова тужбом тражи оглашавање ништавим одредаба уговора 
о кредиту којима је утврђено право банке да од корисника кредита 
наплати трошкове обраде кредита и пуштања кредита у течај, ВКС 
указује да трошкови обраде кредита настају приликом одобравања 
кредита, а да су трошкови пуштања кредита у течај познати на дан 
обрачуна кредита.

Због тога, „ти трошкови морају бити укључени у обрачун ефектив-
не каматне стопе и могу бити наплаћени само кроз обрачун ефектив-
не каматне стопе“, наводи се у образложењу ВКС. Такође се додаје 
да није забрањено уговарање трошкова кредита који се укључују у 
ефективну каматну стопу у процентуалном износу од главнице. 

У прилог закључку да трошкови обраде кредита могу бити исказа-
ни процентуално, ВКС указује на упоредну анализу тарифа накнада 
за обраду кредитног захтева за стамбене кредите у Хрватској, БиХ, 
Македонији, Албанији, Црној Гори, Чешкој и Србији, која показује 
да се трошкови обраде кредита у свим овим земљама исказују про-
центуално, а у појединим земљама се на процентуални износ додаје 
и фиксни износ у одређеним случајевима. 

Могућност процентуалног обрачунавања ових трошкова има осно-
ва, како додаје ВКС, и у томе што се ради о трошковима који улазе у 
обрачун ефективне каматне стопе, која се, такође, обрачунава у про-
центима.

„Али, без обзира на то да ли су трошкови кредита исказани у про-
центу, фиксном износу или комбинацијом тих метода, банка је дужна 
да податке о трошковима наведе у понуди тако да клијент ниједног 
тренутка не буде у заблуди о којим трошковима је реч“, наводи се у 

ставу ВКС.
Истиче се да трошкови обраде кредита и пуштања кредита у течај, 

као и други трошкови које банка обрачунава кориснику приликом 
одобравања кредита или који су познати на дан обрачуна и које бан-
ка обрачунава кориснику у току реализације уговора о кредиту, могу 
бити исказани у процентуалном износу и наплаћују се само кроз об-
рачун ефективне каматне стопе.

Трошкови кредита (трошкови процене вредности непокретности 
и покретних ствари, премије осигурања или друге накнаде у вези са 
средствима обезбеђења кредита, трошкови уписа у регистар код над-
лежног органа, трошкови прибављања извода из земљишних књига, 
трошкови прибављања уверења, потврда, дозвола и решења надлеж-
них органа, трошкови Кредитног бироа и други трошкови) не улазе 
у обрачун ефективне каматне стопе, али обавеза њиховог плаћања 
може бити посебно уговорена. 

Имајући у виду врсту наведених трошкова који су познати банци, 
висина ових трошкова требало би да буде исказана у фиксном а не у 
процентуалном износу, сматра ВКС.

Корисник кредита може бити обавезан да банци плати и трошкове 
који нису познати на дан обрачуна а могу настати у току реализације 
уговора о кредиту.

Та обавеза не може уговором о кредиту бити одређена ни у про-
центуалном нити у номиналном износу већ само одредива, јер се у 
тренутку закључења уговора о кредиту не може поуздано знати да 
ли ће и који трошкови у току реализације кредита настати, закључио 
је ВКС.

УВЕЋАЊЕ ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ МИНУЛОГ РАДА

Питање: Како се обрачунава увећање зараде по основу минулог 
рада у случају прекида рада код истог послодавца?

Одговор: Чланом 108. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) утврђено је да запо-
слени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом 
и уговором о раду по основу времена проведеног на раду за сваку пуну 
годину рада остварену у радном односу код послодавца – „минули рад“ 
– најмање 0,4% од основице. Ставом 2. наведеног члана предвиђено је 
да се при обрачуну минулог рада рачуна и време проведено у радном 
односу код послодавца претходника из члана 147. тог закона, као и код 
повезаних лица са послодавцем у складу са законом.

Према томе, за запослене који су имали прекид у раду код посло-
давца, при обрачуну увећане зараде по основу „минулог рада“ рачуна 
се и претходни период у коме је запослени био у радном односу. Ово 
из разлога јер се минули рад обрачунава за све време проведено у 
радном односу код истог послодавца, а не само за непрекидно време 
проведено у радном односу код тог послодавца.

УМАЊЕЊЕ ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ РАДНОГ УЧИНКА

Питање: Који су услови да би послодавац могао да умањи зараду 
запосленом по основу радног учинка?

Одговор: Чланом 107. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17), про-
писано је да се основна зарада одређује на основу услова утврђених 
правилником о организацији и систематизацији послова, потребних 
за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду, 
и времена проведеног на раду. Радни учинак одређује се на основу 
квалитета и обима обављеног посла, као и односа запосленог према 
радним обавезама, а елементи за обрачун и исплату основне зараде и 
зараде по основу радног учинка утврђују се општим актом.

Према томе, општим актом треба да буду јасно дефинисани 
елементи за утврђивање радног учинка запосленог, елементи за 
умањење, односно увећање зараде по основу радног учинка и про-
ценат увећања, односно умањења по том основу.

Послодавац може запосленом да умањи зараду за одређени месец 
у проценту прописаном општим актом, ако је, на основу унапред 
утврђених критеријума, односно елемената, утврдио да је запослени 
остварио мањи радни учинак, због чега му следи умањење зараде у 
утврђеном проценту.

У случају умањења или увећања зараде запосленог не доноси 
се посебно решење, али запослени може тражити од послодавца 
образложење ако сматра да послодавац није правилно применио еле-
менте на основу којих је утврђивао радни учинак.

Ако запослени сматра да му је поступањем послодавца умањењем 
зараде по основу радног учинка повређено право по основу рада, 
може да се обрати надлежном суду у року од 60 дана од дана сазнања 
за повреду права (члан 195. Закона о раду).

Правници одговарају
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FRANCUSKI ĐACI U KLUPAMA BEZ 
MOBILNIH TELEFONA

   
Francuski đaci 3. septembar 2018. godine vratili su se, posle letnjeg raspusta, 

u шkolske klupe, ali bez mobilnih telefona, nakon шto je vlada mesec dana ranije 
usvojila zakon o zabrani upotrebe mobilnih telefona u svim osnovnim шkolama. 
Zabrana se odnosi na koriшćenje mobilnih telefona tokom celog dana, uključuju-
ći i odmore, izuzev u slučaju hitne potrebe ili dece sa invaliditetom. Učenici su, 
po novom zakonu, dužni da isključe svoje telefone ili da ih ostave u ormariću, 
a nastavnici imaju obavezu da oduzmu telefone do kraja dana u slučaju nepridr-
žavanja zakona, prenosi AP. Srednje шkole takođe mogu, ako žele, da primene 
ovu meru.

Ministar obrazovanja Žan-Mišel Blanke izjavio je da nova mera ima za cilj 
da pomogne deci da se usredsrede na časove, da se bolje socijalizuju i smanje 
upotrebu druшtvenih mreža. Svrha zabrane je i borba protiv maltretiranja putem 
interneta, kao i sprečavanje krađa i nasilja u шkolama. Francuski parlament je 30. 
jula definitivno usvojio odluku o zabrani mobilnih telefona u шkolama, a ta od-
luka je, prvog dana nove шkolske godine, zvanično stupila na snagu. Skupшtina 
je zakon usvojila kao rezultat kompromisa između dva poslanička doma, preneli 
su francuski mediji.

ZAGAĐENJE VAZDUHA „ŠKODI 
INTELIGENCIJI“

  
Zagađenje vazduha „шkodi inteligenciji“, pokazuje najnovije istraživanje spro-

vedeno u Kini. Prema tom istraživanju, zagađenost vazduha najviшe utiče na sta-
rije muшkarce, a stalna izloženost zagađenom vazduhu mogla bi biti povezana sa 
kognitivnim sposobnostima, preneo je BBC rezultate istraživanja Pekinшkog uni-
verziteta i univerziteta Jejl iz Sjedinjenih Država. Američki i kineski istraživači četiri 
godine pratili su 20.000 ljudi oba pola u Kini, a najmlađi ispitanici imali su 10 godina.

Naučnici veruju da шtetni uticaj raste sa godinama starosti i da шtetne materije 
najviшe utiču na muшkarce nižeg obrazovanja. Jedan od razloga zbog kojih je istra-
živanje pokazalo da su stariji muшkarci bez visokog obrazovanja izloženiji zagađenju 
je taj шto se obično radi o muшkarcima koji rade napolju. Oni veruju da su rezultati 
istraživanja važni za ceo svet - 80 odsto svetske populacije diшe vazduh sa visokim 
procentom шtetnih čestica. Istraživači su povezali nivo zagađenja i rezultate testova 
iz matematike, ali nisu uspeli da dokažu da zagađenje utiče na to koliko su ispitanici 
dobro uradili testove.

Istraživanje u kome su učestvovali istraživači za Pekinшkog univerziteta i univer-
ziteta Jejl iz Sjedinjenih Država, proučavali su nivo sumpor-dioksida, azot-dioksida i 
čestica manjih od 10 mikrocentimetara u prečniku, u mestima u kojima ispitanici žive. 
Istraživanje se nije bavilo nivoima ugljen-monoksida, ozona i većih čestica. „Dokazali 
smo da je uticaj zagađenja na rezultate usmenih testova izraženiji kod starijih muшkih 
ispitanika slabijeg nivoa obrazovanja“, navedeno je u zaključcima istraživanja.

Zagađenje povećava i rizik od razvoja Alchajmerove bolesti i drugih oblika de-
mencije, tvrde istraživači. Istraživanje je sprovedeno između 2010. i 2014. godine i 
sadržalo je 24 pitanja iz matematike i 34 pitanja o poznavanju sveta. I ranije rađena 
istraživanja pokazala su da zagađenje negativno utiče na kognitivne sposobnosti, a 
zagađivači povećavaju rizik i od oboljevanja od depresije. 

Iako se rezultati istraživanja odnose na Kinu, oni mogu pomoći zemljama u razvoju 
i ukazati na važnost zagađenosti vazduha, smatraju istraživači. Autori su istakli da je 
u 98 odsto gradova u kojima živi viшe od 100 hiljada stanovnika nivo zagađenosti 
vazduha viшi nego шto to propisuje Svetska zdravstvena organizacija. 

Svake godine sedam miliona ljudi umre zbog izloženosti zagađenom vazduhu, 
zagađenje vazduha bilo je uzrok smrti 4,2 miliona ljudi koji su život izgubili 2016. 
godine. Čak 91 odsto svetske populacije živi u mestima u kojima je indeks kvaliteta 
vazduha viшi od onoga koji preporučuje Svetska zdravstvena organizacija,14 gradova 
u Indiji nalazi se među 20 najzagađenijih na svetu, a devet od 10 ljudi na svetu diшe 
zagađeni vazduh, pokazuju podaci SZO. 

Najzagađeniji gradovi su Pešavar i Ravalpindi u Pakistanu i Mazar-i-Šarif u Av-
ganistanu, a sa najnižim nivoima zagađenja su Sirnak (Turska), Muonio (Finska) i 
Bredkalen (Švedska), naveo je BBC.

SMER DIPLOMIRANI DI-DŽEJ 
UPISALO 90 STUDENATA

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da, ukoliko se 
modul za diplomiranog di-džeja pri Univerzitetu „Megatrend“ 
koristi samo kao marketing za postojeći program Fakulteta za 
kulturu i medije, onda ne mora da prolazi akreditaciju, u suprot-
nom su u obavezi. “Ako je osnovni program za kulturu i me-
dije tog fakulteta pri Univerzitetu „Megatrend“ malo promenio 
materijale i koristio samo kao marketing za postojeći program, 
onda je to u redu i ne mora da prolazi tvrde procedure”, rekao je 
Šarčević novinarima u Beogradu.

 U suprotnom, ako je to novi program, mora da uđe u redov-
nu proceduru akreditacije, pojasnio je ministar i podsetio da je 
Nacionalno akreditaciono telo u zavrшnoj fazi formiranja i da 
će do početka akademske godine imati priliku samo da reшi 
pitanje akreditacije Katedre za germanistiku u Niшu i IT pro-
gram Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ministar nije želeo da 
komentariшe samu ideju upisivanja brucoшa koji će sutra moći 
da se pohvale diplomom di-džeja. „Neko je mislio da je to dobro. 
Koliko čujem 90 studenata je upisano, znači da je neko pogodio 
temu“, rekao je Šarčević. 

OBJAVU DOBITNIKA NOBELOVIH 
NAGRADA PRATILA POLEMIKA O 

ŽENAMA I PRESUDA ZA SILOVANJE
 
Nedelja  (od 1. do 7. oktobra) u kojoj se objavljuju dobitnici No-

belovih nagrada iz raznih oblasti počela je u ponedeljak objavom 
laureata u kategoriji fiziologije/medicine, a istog dana je objavlje-
na presuda u vezi sa seksualnim skandalom zbog kojeg ove godi-
ne nije dodeljena nagrada za književnost, a pojavila su se i pitanja 
zaшto tako malo žena među dobitnicima iz naučnih oblasti.

Elem, AP navodi da je 72-godiшnji Francuz Žan-Klod Arno, važ-
na kulturna figura u Švedskoj i suprug članice Nobelovog komite-
ta Katarine Frostenson koji naшao u centru skandala vezanog za 
zloupotrebe seksualne i finansijske prirode, osuđen na dve godi-
ne zatvora zbog silovanja koje je počinio 2011. godine. Stokholm-
ski sud je saopшtio  da je odluka doneta jednoglasno. Tužilac 
Kristina Vojgt tražila je tri godine zatvora za Arnoa, koji je negirao 
optužnicu. U Švedskoj za silovanje je predviđena kazna između 
dve i шest godina zatvora. Zbog situacije sa Arnoom, Nobelova 
nagrada za književnost ove godine nije dodeljena, a sedam člano-
va Nobelovog komiteta napustilo je Komitet.

Izvrшni direktor Nobelove fondacije Lars Hejkensten u petak 
28. septembra je upozorio Švedsku akademiju da će, ukoliko ne 
popravi ukaljani imidž, biti pronađen domaćin dodele koji ima bo-
lju reputaciju. Hejkensten je čak nagovestio da bi i 2019. mogla 
da prođe bez dodele Nobelove nagrade za književnost, iako je 
Švedska akademija planirala da naredne godine budu dodeljene 
nagrade i za 2018. i 2019. 

Istovremeno je japanski pisac Haruki Murakami odbio da bude 
nominovan za alternativnu Nobelovu nagradu za književnost, 
saopшtila je Nova akademija Švedske koja je ustanovila tu na-
gradu. Murakami je, u pismu koje je uputio u Stokholm, naveo 
da želi da se usredsredi na pisanje i zahvalio se na kandidaturi. 
Nova akademija Švedske je izrazila žalјenje i objavila da je bila or-
ganizovala glasanje preko interneta u kojem je učestvovalo preko 
32.000 lјudi iz celog sveta i da se Murakami naшao među četi-
ri kandidata za njenu nagradu. Novu akademiju je formiralo 100 
poznatih шvedskih pisaca, umetnika i poslenika u sferi kulture. 
Inače, Murakami se smatra jednim od favorita za dobijanje Nobela 
za književnost koja će biti dodelјena 2019-te.

AP navodi da su se pojavila i pitanja vezana za manjak žen-
skih laureata iz naučnih oblasti, poшto je od dodele prvih No-
bela 1901. do sada bilo 892 dobitnika, od kojih je samo 48 žena. 
Trećina tih žena dobitnice su ili nagrade za književnost ili za mir, 
шto naglaшava rodni rascep kada su u pitanju laureati nagrada 
za fiziku, hemiju i fiziologiju/medicinu. Pored toga, svega jedna 
žena osvojila je nagradu iz oblasti ekonomije, шto tehnički nije 
Nobelova nagrada, ali se povezuje sa njom. 

Od 2000. godine Nobelovu nagradu za mir dobilo je ukupno 
шest žena. Ovogodiшnju  nagrade u ovoj kategoriji u petak 5. 
oktobra je objavio Norveшki Nobelov komitet,  a dobitnici su 
Denis Mukvege i Nadija Murad, zbog svoje borbe za suzbijanje 
koriшćenja seksualnih zločina u ratnim sukobima i oružanim kon-
fliktima.

 AUSTRIJA: NOVA ŠKOLSKA 
GODINA SA IZVESNIM NOVINAMA

Nova шkolska godina u Austriji donela je izvesne novine za 
đake, pre svega kazne za bežanje iz шkole, dok će đaci-prvaci 
koji ne znaju dovoljno nemački da bi pratili nastavu, morati da 
pohađaju nove „razrede nemačkog jezika“. Ukupno će od ove je-
seni biti uspostavljeno oko 700 razreda nemačkog шirom zemlje, 
a cilj tih razreda je da maliшani najpre nauče nemački kako bi 
mogli da pohađaju normalnu nastavu sa svojim vrшnjacima.


