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Педагошки факултет Сомбор обележио је 15. новембра 240 година од 
оснивање Норме, прве школе за образовање српских учитеља. Непреки-
нути низ од 240 година. Толико је дуга традиција 
образовања учитеља у Сомбору. Од Норме Авра-
ма Мразовића до Педагошког факултета. “Зато 
Сомбор с правом можемо назвати лучoношом 
српске просвете и престоницом српских учитеља. 
Један бренд који се зове препарандиста или сом-
борски учитељ и они су препознати на читавом 
српском духовном и културном простору. Имена 
као што су Јован Дучић или Исидора Секулић 
најбоље то потврђују и показују да наша мисија 
има смисла и да мисија учитеља има будућност и 
у XXI веку у коме живимо”, рекао је декан Педа-
гошког факултета проф. др Жељко Вучковић.

“Обавезује ових 240 година. То је један значајaн период, посебно када 
се ради о образовању без обзира колико је Норма била течај, касније 
учитељска школа, и путешесtвије од Сомбора, до Сент Андреје, па опет 
до Сомбора, показују виталност идеје да је важно улагати у људе онда и 
сада”, казао је проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за ви-
соко образовање и научну делатност. Педагошки факултет данас образује 

нове генерације учитеља свесни мисије која им је 
поверена. “Сваки наш пут ка знању и образовању 
почиње првим кораком, почиње са учитељем. И 
зато дубоко верујем да Педагошки факултете има 
важну мисију, као што је Норма имала пре 240 го-
дина”, казао је декан Вучковић.

Свечaност уприличена у Народном позориш-
ту Сомбор поводом обеле жавања 240 година од 
оснивања Норме била је прилика да Педагошки 
факултет и Град Сомбор потпишу споразум о 
сарадњи. Норма је основана је 1778. године. Била 
је то прво дворазредна, а ускоро и троразредна 
школа за образовање и стручно оспособљавање 
српских учитеља. Препарандија је основана 1816. 

године, после Другог светског рата у Сомбору је радила учитељска школа, 
затим Педагошка академија, Учитељски и на крају Педагошки факултет. 

Прва жена академик Српске академије наука и уметности Исидора 
Секулић, песник Јован Дучић, композитори Петар Коњовић и Јосиф Ма
ринковић само су нека имена којима је заједничко да су се образовали у 
учитељским школама у Сомбору.

Странке у споровима пред судовима у Ср бији 
од 01. јануара 2019. године ће бити осло ба ђане 
плаћања свих судских такси, ако до за кључења 
првог рочишта за главну расправу ре ше спор 
медијацијом, судским поравнањем, признањем 
или одрицањем од тужбеног захтева.

Ово су основне новине које доноси Закон о 
изменама и допунама Закона о судским таксама 
који се и званично почео да примењује. То значи 
да ће трошкови за поступак бити обрисани без 

обзира што су странке већ покренуле спор, ако 
се одлуче за мирно решење спора закључења 
првог рочишта за главну расправу. Трошкови 
медијације, односно такса за медијацију, је да-
леко мања од судске таксе, а тарифе је прописа-

ло Министарство правде Србије.
Иако ће се на овај начин знатно смањити при-

ход од судских такси, позитиван ефекат држава 
види у мирном решењу спора, јер ће се на тај на-
чин убрзати рад судова и унапредити медијација. 
Од решавања спорова медијацијом корист ће ви-
дети и привредници и грађани. Привреда је на тај 
начин поштеђена вођења дуготрајних, неизвес-
них и скупих судских по сту пака, привредницима 
је омогућено брже оства ре ње права и пословних 
ин те реса, уз истовреме но ра стерећење судова, 
који могу брже и ефи касније да поступају у пар-
ницама у којима медијација није могућа.

� (Више�на�страни�6.)

Влада Србије одлучила је да одложи примену два закона која је требало 
да почну да се примењују од 1. јануара 2109. године. Како је објављено у 
Службеном гласнику, реч је о Закону о систему плата запослених у јавном 
сектору и о Закону о запосленима у јавним службама. То практично значи 
да се одлаже (до 1. јануара 2020. године?!) примена платних разреда. Засад 

нема објашњења за то зашто се одлаже примена ових закона.
Увођење платних разреда за запослене у јавним службама предвиђено 

је Законом о систему плата у јавном сектору који је усвојила Скупштина 
Србије 14.12.2017. Тада је усвојен и Закон о запосленима у јавним служ-
бама, који предвиђа да ће за исти посао у свакој служби плата бити иста. 
План је био да се запосленима праведно мери учинак. Одлагањем при-
мене тих закона није обухваћено и најављено повећање плата у јавном 
сектору, које је планирано за почетак следеће буџетске године.
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3. SLOVENSKA PISMENOST  
I PRVE ŠKOLE

Pokušaji snažnog uticanja na Јužne Slovene, s jedne i dru-
ge strane, iz Carigrada i Rima, vršeni su sa isklјučivim cilјem 
da se oni prevedu u hrišćansku veru. Sve dok se to radilo na 
grčkom i latinskom jeziku, jedva da je ma u čemu i ma koli-
ko bilo uspeha. Pokušaj upotrebe grčkog pisma za slovenski 
jezik takođe nije bio uspešan, jer u grčkoj azbuci nije bilo 
znakova za neke glasove slovenskog jezika, kao naprimer 
za: č, ž, š itd. U čuvenim „frajzlinškim spomenicima (10 
i 11 vek) imamo primer slovenskih tekstova pisanih latin-
skim slovima. Crnorizac Hrabar svedoči da su se balkanski 
Sloveni još u devetom veku mučili da pišu na svome jeziku 
upotreblјavajući grčka i latinska slova.

Bilo je, dakle, potrebno stvarati novo, slovensko pismo. 
Taj posao primili su na sebe i uspešno ga završili učena bra-
ća, Grci, Ćirilo (Konstantin) i Metodije. Nјihovo prvobitno 
slovensko pismo nazvano je glagolјica, koja je kasnije zame-
njena spretnijom i lakšom ćirilicom. Oba ova pisma sačinjena su po ugledu na 
grčko pismo, dodavanjem znakova za glasove koji se čuju u slovenskom govoru 
a kojih nema u grčkom.

Da bi pokrštavanje Južnih Slovena teklo što brže, tvorci slovenske azbuke, 
Konstantin i Metodije, preveli su sa grčkog jezika na slovenski neke crkveno
obredne knjige. Pretpostavlјa se da je to prevođenje izvršeno na tadašnji govorni 
jezik onih Slovena koji su živeli između Soluna i Carigrada, a čiji je jezik po-
znavala učena braća Konstantin i Metodije. Taj jezik na koji su prevedene prve 
knjige namenjene Slovenima, odavno više ne postoji kao živi govorni jezik, jer 
njim više niko ne govori. On je sačuvan još samo u starim pisanim spomenicima 
i danas se naziva „staroslovenski“. Sa nekim kasnijim izmenama taj se jezik do 
današnjeg dana zadržao kao jezik pravoslavne crkve u Slovena. Nekada je on bio 
zajednički književni jezik svih Rusa, Srba i Bugara, kao što je to bio naprimer 
grčki jezik na istoku, ili latinski na zapadu. U prvo vreme posle obrazovanja 
slovenskog pisma na taj su prevođena isklјučivo grčka teološka dela. Kasnije su 
prevođena naučna dela, kao i dela iz lepe književnosti.

Prevodioci i prepisivači tih dela postepeno su sami unosili izvesne promene u 
taj stari jezik i tako ga na neki način prilagođavali svome govornom jeziku. Tako 
se stari jezik počeo menjati fonetski, morfološki i leksički. Od sredine dvanae-
stoga veka već imamo prepise knjiga sa novim glasovnim osobinama, novim 
oblicima i novim rečima. Tako je nastala srpska recenzija staroslovenskog jezika 
koja se posle dalјe prenosila i širila knjigom i školom.

Pojavom slovenskog pisma i prvih knjiga na slovenskom jeziku nastaje po-
treba za ustanovama u kojima bi se to pismo učilo i te knjige čitale. Tako postaju 
prve slovenske škole. I kao što je slovensko pismo sastavlјeno po ugledu na 
grčke škole. Prvu školu za učenje slovenskog pisma kod nas je otvorio ohridski 
episkop Kliment u Ohridu. Računa se da je tu školu svršilo preko tri i po hilјade 
učenika koji su se posle razišli po celom Balkanskom Poluostrvu da šire sloven-
sku pismenost među Slovenima i, razume se, preko nje, hrišćansku veru. Neki od 
tih došli su i u Rašku i tu započeli rad kao učitelјi pismenosti i vere. Učitelјska 
služba bila je u to vreme visoko cenjena. Celoj tadašnjoj Evropi bile su pozna-
te reči Jovana Hrizontoma, episkoma carigradskog: „Svi cene velikog vajara i 
slikara, ali šta je njihova veština prema veštini onoga koji ne radi u mramoru ili 
platnu, nego na vaspitanju duha“.

Pored odraslih koje je spremao za učitelјe pismenosti i vere, Kliment je obu-
čavao i decu. U tome poslu mu je pomagao stari saradnik iz Moravske, Naum, 
koji je „u učitelјstvu proveo sedam godina“. Nјih dvojica su svoje učenike pou-
čavali ne samo u čitanju i pisanju, nego su ih vaspitavali: „učili ih uglađenijem 
životu u kući“. Sredstva toga prvog našeg školskog vaspitanja bila su učitelјev 
primer i usmena i pismena reč.

Svuda gde se neguje i širi pismenost, potrebne su i knjige. Pošto još nema 
štamparija da se knjige štampaju to je potrebno da se prepisuju. Tada, a i mnogo 
docnije, bilii su na velikoj ceni dobri prepisivači ili pisari. Sem što su vrlo dobro 
plaćeni, oni su još uvek više uvažavani. Pored toga što su prepisivači oni su još 
uvek i učitelјi pismenost. Neki od njih, oni učeniji, još su i prevodioci sa grčkog. 

FEUDALIZAM
1. DRUŠTVENO-EKONOMSKI ODNOSI

Porodice koje sa raspadanjem rodovskoplemenskog društvenog uređenja 
ekonomski jačaju ne ostaju izolovane, nego se teritorijalno udružuju u seoske 
opštine. Obradivu zemlјu tih opština međusobno dele „velike porodice“ a kao 
zajednička svojina ostaju još samo neobradiva zemlјa sa pašnjacima i šuma-
ma. Ovakva deoba zemlјe se postepeno ustalјuje delom uticajem savršenije 
polјoprivredne tehnike, a delom i uticajem starosedelaca.

Stvaranjem velikih poseda (uglavnom darom vladalaca), koje najpre dobijaju 
manastiri i onda veća i manja vlastela, nastaje pravi feudalni poredak koji se 
u Srba konačno ustalјuje za vlade Nemanjića pretvaranjem slobodnih selјaka 

u feudalno zavisne, merophe. Selјaci se zakonom vezuju za 
zemlјu koju ne smeju napustiti, niti smeju prelaziti (bežati) 
od jednog feudala drugom. Tako već sredinom 14 veka ima-
mo društvo podelјeno na dve klase:

a) Klasu povlašćenih koju sačinjavaju: vlastela i svešten-
stvo,

b) Klasu eksploatisanih kmetova koji žive i rade na tuđim 
feudalnim dobrima.

Mali broj zaostalih slobodnih selјaka, trgovci i zanatlije, 
obrazuju malobrojnu međuklasu.

Nova pisana prosveta sa svojim školama pristupačna je 
samo prvoj klasi: vlasteli i sveštenstvu. Ostali su van ško-
lovanja. Proširena seoska porodica, zadruga, ima vrlo razvi-
jen kolektivni život. U takvim zadrugama deca su korisno 
upotreblјavana, dobro obučavana u radu i brižlјivo čuvana, 
fizički negovana. Siročad, deca bez jednog ili oba roditelјa, u 
zadrugama stvarno nisu siročad, jer se o njima brine zadruga 
na isti način kao i o svoj ostaloj deci.

2. ŠKOLE

Stvaranjem nezavisnih slovenskih država i organizovanjem crkve umnožavaju 
se i škole. Crkvi su potrebni pismeni sveštenici i kaluđeri te se ona brine da se otva-
raju škole za njihovo obrazovanje. Vladalačkoj kući i plemstvu, feudalnoj gospodi, 
takođe treba tačno određeno obrazovanje o čemu se opet oni sami brinu. Pošto se 
sudi po pisanim zakonima (Dušan) i donose pismene obrazložene presude, to su i 
sudije morale da budu pismene. Najzad, u ovo vreme počinje da cveta međudržav-
na trgovina (sa Vizantijom i Dubrovnikom) pa je potrebno da i trgovci koji vode 
ovu trgovinu budu pismeni lјudi. Da bi se zadovolјile sve te potrebe, otvaraju se tri 
vrste škola: crkvene, dvorske i privatne. Pored ovih škola koje se otvaraju u zemlјi 
neki, kojima je to moguće, idu na školovanje u inostranstvo.

a) Crkvene škole su trojake:
Manastirske koje postoje samo pri manastirima da bi u njima kaluđeri dobili 

svoje obrazovanje. Do pada države pod Turke i kaluđeri su elementarno obrazo-
vanje dobijali van manastira, u katedralnim i parohijalnim školama. U manasti-
rima se sticalo samo više bogoslovsko obrazovanje. Svetovna lica se uopšte nisu 
mogla školovati samo u manastirima.

Do pronalaska štampe, a delom i mnogo kasnije, manastiri su ona mesta u 
kojima se sa grčkog prepisuju i prevode knjige. Ohrid je bio poznat kao jedan od 
najranijih prevodilačkih i prepisivačkih centara. Kasnije je Hilandar postao ta-
kav centar. Najzad taj rad prelazi na domaće manastire: Studenicu, Žiču, Grača-
nicu, Dečane, Manasiju itd. Uskoro naši srednjevekovni manastiri postaju prava 
slagališta knjiga, prevodilački i prepisivački centri i škole kaliografije. Sem čisto 
bogoslovskih predmeta u manastirima se u to vreme počinju da gaje i neke druge 
nauke (astronomija, filozofija, građevinarstvo) i umetnosti (slikarstvo, rezbar-
stvo, kaliografija) i gotovo svuda grčki jezik. Manastiri postaju škole u kojima 
se, pored ostalog, stiču i mnoga praktična znanja, uče zanati, prevode knjige 
sa grčkog, prepisuju, ukrašavaju i povezuju, stvaraju se biblioteke i obrazuju 
čitaonice.

Među kaluđerima se u to doba ustalјuje vizanstijski običaj samounižavanja. 
Taj čisto formalistički običaj, koji, kako se govorilo, „odgovara duhu hrišćanske 
smernosti“, posle se prenosi u knjige a iz ovih u praktično vaspitanje. Tako u 
nekim starim knjigama nalazimo i ovakve tekstove: „Ja smerni i grešni, gori od 
svih, poslednji...“. Kod kaluđera mlađi mora da se pokorava starijem a „neknji-
ževni književnome“. U upotrebi su moralne izreke: „Neka usne tvoje nikad ne 
zbore nepravdu!“ ili „Oči tvoje neka gledaju pravo i noge tvoje neka vazda hode 
pravim putem“.

Sem muških postoje i odvojeni ženski manastiri uglavnom kao udovička sklo-
ništa. Istina, pominje se i jedan čisto devojački manastir u blizini Vučitrna. Kao 
ženski manastir pominje se i manastir „Bogorodice“ u Rasu u kome je živela 
kao kaluđerica Ana žena Nemanjina. U Ljubostinji je živela kaluđerica Jefimija, 
Uglјešina udovica. Krajem 17 veka ženski manastiri su opusteli.
Episkopalne (katedralne, stolne, pridvorne) škole postojale su pri svim sedi-

štima episkopa i arhiepiskopa. U episkopalnim školama se dobijalo elementarno, 
srednje i više bogoslovsko obrazovanje. Te škole su naročito bile poznate po 
svojoj akroamatskoj1 nastavnoj metodi. Na glasu je bila viša bogoslovska škola 
koju je osnovao arhiepiskop Danilo u Peći uz crkvu „Bogorodice Odigritije“ 
(nastavnice). Za nastavnike ove škole dovođeni su i učeni grčki kaluđeri.
Parohijalne škole su postojale pri svim većim i važnijim parohijama, uz gradske 

i seoske crkve, u svešteničkim i protopopskim domovima. Te škole dobrovolјno su 
pohodila deca koja su želela „učiti knjigu“, steći elementarnu pismenost. Obdare-
niji učenici ovih škola, produžavali su školovanje u katedralnim školama, ako su 
se želeli posvetiti svešteničkom pozivu, ili u privatnim školama, ako su se odlučili 
za svetovne pozive. Osnovno vaspitno načelo ovih škola sastojalo se u vežbanju 
dece u „smernosti i trpelјivosti“. Učitelјi pismenosti u ovim školama su parosi, 
crkvenjaci, pismeni opslužioci crkve i drugi pomagači paroha.

 (Nastavak teksta u sledećem broju)

1  Učiteljevo predavanje.

Iz istorije obrazovanja
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Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев2 64/2018
13.09.2018. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане 
НакићМомировић, председника већа, Марине Говедарице и Добриле 
Страјина, чланова већа, у правној ствари тужиље Биљане Јевремов 
из Зрењанина, чији је пуномоћник Милош Николић, адвокат из 
Зрењанина, против тужене Основне школе „Серво Михаљ“ Зрењанин, 
коју заступа Државно правобранилаштво Републике Србије, ради ис-
плате, одлучујући о ревизији тужиље изјављеној против пресуде Апе-

лационог суда у Новом Саду Гж1 2002/17 од 16.08.2017. године, на сед-
ници одржаној 13.09.2018. године, донео је

ПРЕСУДУ

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж1 
2002/17 од 16.08.2017. године, тако што се одбија жалба тужене као 
неоснована и потврђује пресуда Основног суда у Зрењанину П1 587/16 
од 11.05.2017. године

Образложење

Пресудом Основног суда у Зрењанину П1 587/16 од 11.05.2017. го-
дине, делимично је усвојен тужбени захтев тужиље и тужена обавеза-
на да јој исплати 2.739,19 динара, са законском затезном каматом од 
21.08.2014. године до исплате, да уплати одговарајуће доприносе за 
тужиљу, као и да јој накнади трошкове парничног поступка у износу 
од 37.800,00 динара, са законском затезном каматом од пресуђења до 
исплате, док је одбачена као недозвољена тужба у делу којим је тужиља 
тражила да се тужена обавеже да на име тужиље уплати припадајуће 
порезе на досуђени износ разлике накнаде плате.

Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Гж1 2002/14 од 16.08.2017. 
године, у првом ставу изреке, преиначена је првостепена пресуда у 

Ранко Хрњаз, пред-
седник ИО НСПРВ 
упутио је 24. децем-

бра Младену Шарчевићу, 
министру просвете, науке 
и технолошког развоја до-
пис у коме га обавештава 
да је овај синдикат још 
један пут, на суду истерао 
правду, а по питању накна-
де за коришћење годишњег 
одмора за 2014. годину и 
подсећа на обећање мини-
стра Шарчевића дато син-
дикатима да ће „запослени 
добити све шта им по закону припада“.

„Поштовани“, пише Хрњаз, „на првом са-
станку (након Вашег избора на место министра 
просвете) одржаног 18.08.2016те године, поред 
осталог разговарано је о незаконитом обрачуну 
накнаде за годишњи одмор, за запослене у про-
свети“.

„На том састанку сте обећали, а врло брзо 
и реализовали исплату разлике за незаконито 
исплаћену накнаду за годишњи одмор за запо-
слене у просвети за 2015. годину. Том приликом 
сам Вас упознао са чињеницом да се накнада 
за годишњи одмор за запослене у просвети већ 
десетак година обрачунава незаконито. Управо 
закључак Владе Републике Србије од 20.08.2009. 
говори о обавези исплата загарантоване зараде 
у основним и средњим школама и домовима 
ученика након пресуда које је НСПРВ просле-
дио заједно са захтевом да се поштује закон код 
обрачуна накнада за годишњи одмор за 2008. 
годину. Ове пресуде и захтев су прослеђени пре-
ко тадашњег помоћника министра за финансије 
у просвети господина Перишића који је након 
тога смењен“, каже Хрњаз.

„Сходно договору захтевао сам од Вас да се 
под хитно обрачуна и исплати незаконито обра-
чуната накнада за 2014ту годину, а посебно је 
ургентан био обрачун за 2013ту годину пошто 
би та накнада три дана након овог састанка за-
старела у складу са чл. 196. Закона о раду. Ваш 
недвосмислен став на том састанку је био да за-
послени у просвети морају добити оно што им 
припада по закону“, подсећа ранко Хрњаз.

 „Нажалост, врло брзо сам схватио да Ваше 
ставове не деле ваши најближи сарадници. Од-
мах након наведеног састанка Ваш помоћник 
за финансије је позвао представнике синдиката 
у свој кабинет да нам појасни на који начин ће 

технички бити реализована исплата разлике за 
2015. годину. Међутим суштина тог састанка 
је било убеђивање да нема правног основа за 
захтев за разлике накнада за 2013ту и 2014ту 
годину. Нажалост, истог става је била и већина 
представника синдиката, док се један мањи 
број није изјашњавао“, каже председник ИО 
НСПРВ.

„Моје слутње су се обистиниле, истину и 
правду смо морали тражити на суду. Тврдо-
главост Ваших блиских сарадника и вршење 
притисака на директоре школа да се жале по 
првостепеним пресудама, које су биле у ко-
рист запослених, довела је до накарадне пре-
суде апелационог суда у Новом Саду, која је 
прослеђена свим школама супротно закону о 
заштити података о личности. Ова пресуда је 
изазвала пометњу међу запосленим и осећај да 
је до правде немогуће доћи. Највећи број туж-
би је повучен и поред првостепених пресуда 
у корист запослених због страха запослених 
од енормних судских трошкова. Ова пресуда 
је и показатељ стања у ком се налази српско 
правосуђе“, каже проф. Хрњаз.

„Елем, Независном синдикату просвет-
них радника Војводине је требало две годи-
не да на суду докаже нешто што би просечан 
средњошколац требало да зна, а то је да не 
можете закључком суспендовати закон, што не-
двосмислено стоји у ставу 12. образложења пре-
суде Врховног Касационог суда (Рев2 64/2018) 
од 13.09.2018те године, којим се преиначује 
накарадна пресуда апелационог суда у Новом 
Саду, а у корист запослене“, каже Хрњаз.

„Ова пресуда је шамар, не само правосуђу, 
него и Министарству просвете, Министарству 
финансија и Влади Србије. Убеђен сам да ћете 
Ви, као министар просвете знати да санкци-
онишете одговорне за милионску штету која 

је настала због непотреб-
них спорова, где су судски 
трошкови у просеку над-
машили основни дуг више 
од двадесет пута“, пише он. 

„Такође, очекујем од Вас 
господине министре да 
ћете остати доследни Ва-
шем ставу „да запослени 
у просвети морају добити 
оно што им припада по за-
кону“, а што сте недвосмис-
лено изјавили на састанку 
18.08.2016те године, као и 
да ће те санкционисати оне 

који су и писмено притискали директоре шко-
ла да се жале по првостепеним пресудама, што 
је онда у коначници довело до беспотребних 
трошкова по буџет. Осим тога, сматрам да би 
било корисно послати и писмено директорима 
школа који су наговорени на жалбе и још се на-
лазе у спору да од истих одустану како би се 
бар „извадио део штете“, односно спречило да 
се трошкови умножавају, сугерише Хрњаз.

„Знам да ће исти они који су одговорни за 
ове, по министарство, изгубљене спорове сада 
имати образложење да су сада застарела та 
потраживања у складу са чланом 196. Зако-
на о раду, па из тог разлога сада не могу бити 
исплаћена, али се надам да се то неће десити 
и да ће те своја обећања испунити“, предвиђа 
Ранко Хрњаз. 

„Господине министре, запосленима у просве-
ти није толико битно да ли ће бити обештећени 
исплатом разлика плате (конто 411), или као ис-
платом солидарне помоћи (конто 414), што је 
апсолутно законито. Ово потврђују и исплате 
по градовима широм Србије солидарне помоћи 
од 20.000,00 до 41.000,00 динара, запосленим у 
јавним предузећима, градским управама... Прав-
ни основ за ову исплату је и члан 32. посебног 
колективног уговора, који је на снази већ четири 
године, а да запослени у просвети од њега нису 
видели корист, нити су синдикати имали прили-
ку да о томе преговарају“, пише Хрњаз. 

„И на крају, понављам да НСПРВ остаје и 
надаље отворен за све конструктивне преговоре 
и разговоре о свим отвореним питањима који 
се тичу запослених у просвети“, пружа руку 
сарадње председник Хрњаз.

У наставку објављујемо пресуду Врховног 
касационог суда Рев2 64/2018 од 13.09.2018те 
године.

Актуелно

ХРЊАЗ ШАРЧЕВИЋУ: ОДРЖИ ОБЕЋАЊЕ!
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усвајајућем делу и одбијен захтев за исплату из-
носа од 2.739,19 динара, са законском затезном 
каматом од 21.08.2014. године до исплате, за упла-
ту припадајућих доприноса за тужиљу и захтев за 
накнаду трошкова парничног поступка у износу 
до 37.800,00 динара, са каматом. У другом ставу 
изреке, обавезана је тужиља да туженој накнади 
трошкове поступка у износу од 27.000,00 динара.

Против наведене другостепене пресуде, тужиља 
је благовремено изјавила ревизију због погрешно и 
непотпуно утврђеног чињеничног стања и погреш-
не примене материјалног права.

Тужена је дала одговор на ревизију.
Врховни касациони суд је испитао побијану 

пресуду, применом члана 403. став 2. тачка 3 и 
члана 408. Закона о парничном поступку, па је нашао да је ревизија 
дозвољена и основана.

У поступку није учињена битна повреда одредаба парничног поступ-
ка из члана 374. став 2. тачка 2. Закона о парничном поступку, на коју 
ревизијски суд пази по службеној дужности.

Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је у радном односу 
код тужене и годишњи одмор за 2014. годину је користила током јула 
месеца исте године. Према исплатном листићу за јул 2014. годину, ту-
жена је тужиљи обрачунала накнаду зараде због коришћења годишњег 
одмора у бруто износу од 64.149,76 динара, односно у нето износу од 
44.968,98 динара и овај износ је доспео за исплату 21.08.2014. године. 
До 29.07.2014. године, а за време коришћења годишњег одмора, тужиља 
је имала право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходна 
три месеца у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“ број 
24/05...32/13), општим актом и уговором о раду. Од 29.07.2014. године, 
услед измена Закона о раду од 29.07.2014. године, тужиља је имала пра-
во на накнаду зараде за време коришћења годишњег одмора у висини 
просечне зараде у претходних дванаест месеци.

Зараду на основу које се обрачунава тромесечни (до 29.07.2014. годи-
не), односно дванаестомесечни (после 29.07.2014. године) просек, чине 
сва примања запосленог у претходна три, односно дванаест месеци, 
у односу на месец у којем запослени користи годишњи одмор. Виси-
на исплаћене нето зараде тужиље за период од априла до јуна 2014. 
године, износила је 126.841,25 динара, док је за период од јула 2013. 
године па закључно са јуном 2014. године, тужиљи исплаћена укуп-
на нето зарада у износу од 420.307,25 динара. Према налазу вештака, 
тужиља је у јулу 2014. године остварила 184 сата годишњег одмора, а 
од наведених 184 сата годишњег одмора, до 28.07.2014. године оства-
рила је 160 сати, а од 29. 07.2014. године до 31.07.2014. године, оства-
рила је 24 сата годишњег одмора. Укупна нето накнада за коришћење 
годишњег одмора тужиље у јулу 2014. године је збир накнаде зараде 
за период од 01.07.2014. године до 28.07.2014. године и накнаде зараде 
за период од 29. 07.2014. године до 31.07.2014. године. Разлика између 
исплаћене нето накнаде зараде за коришћење годишњег одмора тужиље 
за јул месец 2014. године (44.968, 97 динара) и обрачунате накнаде за-
раде за исти месец (47.708,16 динара)  уколико се висина накнаде за-
раде утврђује према просечној цени рада за наведене периоде, износи 
2.739,19 динара.

Код оваквог стања, основани су наводи ревизије о погрешној при-
мени материјалног права у побијаној пресуди.

Одредбом члана 1. став 1. тачка 3. Закона о платама у државним ор-
ганима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01...55/13), 
који се примењује и на школе  установе основане ради обезбеђивања 
остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом 
утврђеног интереса у области образовања, прописано је да се овим за-
коном уређује начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих 
примања, између осталих и запослених у јавним службама, који се 
финансирају из буџета Републике, аутономне покрајине и јединица ло-
калне самоуправе. Одредбом члана 11. став 1. истог закона, прописано 
је да, поред осталих, запослени из члана 1. овог закона имају право 
на накнаду плата и других примања у висини утврђеној актом Владе, 
ако посебним законом није другачије одређено. Коефицијенти за об-
рачун и исплату плате запослених у школама, одређени су Уредбом о 
коефицијентима за обрачун исплату плата запослених у јавним служба-
ма („Службени гласник РС“ број 44/01 са изменама). Влада Републике 
Србије и репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије, 
Унија синдиката просветних радника Србије и Грански синдикат про-
светних радника Србије „Независност“ закључили су Посебан колек-
тивни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 
ученика („Службени гласник РС“ број 12/2009), којим су, поред осталог, 
уредили права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада запо-
слених у основним школама, средњим школама и домовима ученика 
којима се средства за плате обезбеђују у буџету Републике Србије (члан 
2.). Одредбом члана 23. став 1. истог колективног уговора је, поред 
осталог, уговорено и да наведена категорија запослених има право на 
накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује према одредба-
ма Закона о раду за време проведено на годишњем одмору. Споразумом 
о продужењу рока важења наведеног колективног уговора закљученог 

11.01.2012. године, продужено је важење истог колективног уговора за 
још три године („Службени гласник РС“ број 1/2012).

Одредбом члана 114. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“ 
број 24/05...32/13), прописано је да запослени има право на накнаду 
зараде у висини просечне зараде у претходна три месеца, у складу са 
општим актом и уговором о раду, поред осталог, за време коришћења 
годишњег одмора. Након ступања на снагу измена Закона о раду од 
29.07.2014. године, а према одредби члана 114. став 1. овог закона, за-
послени има право на накнаду зараде за време коришћења годишњег 
одмора у висини просечне зараде у претходних дванаест месеци.

По налажењу Врховног касационог суда, не може се прихватити 
образложење другостепеног суда у вези начина обрачуна накнаде зара-
де за време годишњег одмора. По том образложењу, приликом обрачуна 
накнаде зараде за време годишњег одмора, висина накнаде зараде се ра-
чуна у односу на укупан добијени износ просечне месечне зараде, која 
зарада се затим при обрачуну накнаде своди на висину зараде по једном 
часу за месец у коме се зарада исплаћује, а затим множи са бројем сати 
за који запосленом накнада припада. Овакав начин обрачуна који дру-
гостепени суд сматра правилним, у складу је са Закључком Владе РС 
20.08.2009. године којим је прихваћена Информација о исплатама ми-
нималних зарада и накнада зарада запосленима у основном и средњем 
образовању, а који је Влада упутила Управи за Трезор. Према упутству 
из означене информације, приликом израчунавања накнаде зараде за 
време коришћења годишњег одмора, плата за запослене у просвети не 
обрачунава се према броју радних сати у месецу.

Приликом тумачења, односно утврђивања значења појма висина про-
сечне зараде из члана 114. став 1. Закона о раду, основно питање је да 
ли треба просечну зараду у посматраном периоду (три или дванаест 
месеци) свести на просечну цену сата рада и израчунати висину на-
кнаде множењем добијене цене сата рада са бројем сати у периоду за 
који се одређује накнада зараде, како је то вештачењем учињено, или 
треба укупан износ просечне зараде у посматраном периоду свести 
на просечну месечну зараду (а затим, како се у образложењу побијане 
пресуде наводи, свести је на просечну висину зараде по једном часу и 
израчунати накнаду опет множењем али сада са просечним бројем сати 
у посматраном периоду), јер се према наведеном упутству из означене 
информације, плата за запослене у просвети не обрачунава према броју 
радних сати у месецу.

Како је закључак Владе РС акт мање правне снаге од закона, а Закон 
о раду прописује да запослени има право на накнаду зараде у висини 
просечне зараде, то се приликом тумачења појма висине просечне за-
раде не може користити упутство из информације, односно закључка 
Владе РС, већ треба имати у виду да Закон о раду прописује да се на-
кнада зараде одређује у висини просечне зараде, а не у износу просечне 
зараде.

Дакле, како је економскофинансијским вештачењем утврђено да је 
тужена тужиљи на име накнаде плате за време коришћења годишњег 
одмора у 2014. години исплатила мање 2.739,19 динара, а ова накнада 
је доспела за исплату 21.08.2014. године, правилно је закључио прво-
степени суд да тужена тужиљи дугује наведени износ са означеном 
каматом, јер је налаз вештака сачињен у складу са важећим пропи-
сима, односно у складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС“ број 24/05...32/13) до измена Закона о раду од 
29.07.2014. године, а у складу са одредбом члана 114. став 1. Закона о 
раду („Службени гласник РС“ број 75/14), након тога.

Из изнетих разлога је ревизија тужиље усвојена, а побијана пресу-
да преиначена, тако што је жалба тужене одбијена као неоснована и 
потврђена првостепена пресуда.

На основу члана 416. став 1. Закона о парничном поступку, донета је 
одлука као у изреци.

 Председник већасудија 
 Слађана�Накић�Момировић,с.р.
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Образовање за XXI век

LEKCIJE ZA 21. VEK 
• Nemamo predstavu ni šta ćemo raditi, niti kako će nam telo izgledati • Deo prvi: Promena je 

jedina konstanta • Deo drugi: Počelo je

Zaboravite progra-
miranje  najbolja 
veština kojoj mo-

žete da naučite decu jeste 
da otkrivaju nove talente i 
sposobnosti u sebi. Izvod 
iz nove knjige autora “Sapi-
jensa” Juvala Noe Hararija 
“Lekcije za 21. vek” otkriva 
šta se čovečanstvu sprema u 
2050. godini.

Ljudski rod se suočava s 
nezapamćenim revolucijama, sve naše stare priče 
se osipaju i za sada se još nije pojavila priča koja 
bi mogla da ih zameni. Kako da pripremimo sebe i 
svoju decu za svet neviđenih transformacija i radi-
kalne neizvesnosti? Beba rođena danas 2050. imaće 
trideset i nešto godina. Ako sve bude kako treba, 
biće živa i 2100. i možda će biti aktivan građanin 
22. veka. Čemu da naučimo tu bebu da bi preživela i 
uspela u svetu 2050. i 22. veku? Kojim veštinama će 
morati da ovlada da bi se zaposlila, razumela šta se 
događa oko nje i snašla se u lavirintu života?

Nažalost, budući da niko ne zna kako će izgledati 
svet 2050, a o 2100. da i ne govorimo, ne znamo 
odgovor na ta pitanja. Naravno, ljudi su i pre tačno 
predviđali budućnost, ali danas je to teže nego ika-
da, jer kada nam tehnologija omogući da menjamo 
tela, mozak i umove, više nećemo biti sigurni ni u 
šta  uključujući i sve ono što je delovalo večno i 
nepromenljivo.

Pre hiljadu godina, 1018. godine, bilo je mnogo 
toga što ljudi nisu znali o budućnosti, ali su ipak bili 
uvereni da se osnovne karakteristike ljudskog druš-
tva neće menjati. Da ste živeli u Kini 1018, ne biste 
znali da će do 1050. carstvo dinastije Sung možda 
propasti, da će Kidani napasti sa severa i da će poša-
sti verovatno ubiti milione ljudi. Međutim, bilo vam 
je jasno da će se i u 1050. većina ljudi baviti poljo-
privredom i tkanjem, da će se vladari i dalje oslanjati 
na ljude u formiranju vojske i birokratije, muškarci 
će i dalje dominirati nad ženama, prosečan životni 
vek će i dalje biti 40 godina, a ljudsko telo će izgle-
dati potpuno isto. U skladu s tim, u 1018. siromašni 
kineski roditelji učili su decu kako da sade pirinač 
i upredaju svilu, dok su bogatiji učili dečake kako 
da čitaju Konfučijeve klasike, veštinama kaligrafije i 
borbi na konju, a devojčice da budu skromne i poni-
zne domaćice. Bilo je očigledno da će im te veštine 
biti neophodne i 1050.

Nasuprot tome, danas nemamo predstavu o tome 
kako će Kina i ostatak sveta izgledati 2050. Ne 
znamo čime će se ljudi baviti i od čega će živeti, 
kako će funkcionisati vojske i birokratije i ne znamo 
kakvi će biti odnosi među polovima. Neki će vero-
vatno živeti mnogo duže nego danas, a ljudsko telo 
će doživeti nezapamćenu revoluciju zahvaljujući bi-
oinženjeringu i direktnom interfejsu mozakračunar. 
Većina stvari koje deca danas uče verovatno će biti 
nebitne u 2050.

U ovom trenutku škole se uglavnom usredsređuju 
na zatrpavanje dece informacijama. U prošlosti je to 
imalo smisla, jer se teško dolazilo do informacija, a 
čak i spor protok informacija blokirala je cenzura.

Nasuprot tome, u 21. veku preplavljeni smo 
ogromnom količinom informacija, koje cenzori i ne 
pokušavaju da blokiraju. Umesto toga, zaokupljeni 
su širenjem dezinformacija i skretanjem pažnje na 
nebitno. Ako živite u provincijskom gradiću u Mek-
siku i imate smartfon, možete da provedete nekoliko 
života čitajući samo Vikipediju, gledajući TED dis-
kusije i pohađajući besplatne kurseve na internetu. 
Nema šanse da ijedna vlada sakrije informacije koje 
joj se ne sviđaju. S druge strane, zabrinjavajuće je 
koliko je lako preplaviti javnost protivrečnim izve-
štajima i nevažnim informacijama.

Osim informacijama, većina škola posvećuje pre 
 više pažnje opremanju đaka setom unapred de fi

nisanih veština, kao što su 
rešavanje diferencijalnih je 
 dnačina, kompjutersko pro
gra miranje, identifikova nje 
he mijskih sastojaka u epru-
veti ili konverzacija na kine-
skom jeziku. Ali kako nema-
mo predstavu o tome kako 
će izgledati svet i tržište rada 
2050, mi zapravo ne zna-
mo kakve će se sposobnosti 
konkretno tražiti. Možda 

ćemo uložiti mnogo napora kako bismo decu naučili 
programiranju ili da govore kineski, da bismo usta-
novili da će veštačka inteligencija do 2050. biti mno-
go uspešnija u programiranju nego ljudi, da će novi 
Google translate omogućavati besprekornu konver-
zaciju na svim kineskim jezicima, iako je jedino što 
umete da kažete na kineskom “Ni hao” (zdravo).

Čemu onda treba da učimo decu? Mnogi peda-
gozi tvrde da bi škole trebalo da se preorijentišu na 
razvijanje kritičkog mišljenja, komunikacije, kola-
boracije i kreativnosti (četiri “C”). U širem smislu, 
škole bi trebalo manje da se fokusiraju na tehnič-
ke veštine i stave akcenat na opšte životne veštine. 
Najvažnija će biti sposobnost da se snađu u prome-
nama, da uče nove stvari i sačuvaju mentalni sklad 
u nepoznatim situacijama. Da bismo išli u korak s 
2050, pored razvijanja novih ideja i proizvoda, mo-
raćemo da otkrivamo nove talente i sposobnosti u 
sebi  uvek iznova.

Ritam promena je sve brži, pa će se u skladu s tim 
verovatno menjati ne samo ekonomija, već i shva-
tanje o tome šta znači “biti čovek”. U “Manifestu 
komunističke partije” 1848. Marks i Engles pišu 
da se “sve što je čvrsto pretvara u dim”. Pritom su, 
međutim, mislili uglavnom na socijalne i ekonom-
ske strukture. Do 2048. fizičke i kognitivne strukture 
takođe će se pretvoriti u dim ili u oblak bitova po-
dataka.

Do 2048. ljudi će možda morati da se izbore s 
migracijama u sajberprostor, s “fludnim” rodnim 
identitetima i čulnim iskustvima koja generišu 
kompjuterski implanti. Ako nađu posao i smisao 
u dizajniranju najsavremenije mode za 3D igru u 
virtuelnoj stvarnosti, za deset godina veštačka inte-
ligencija mogla bi da preuzme ne samo ovu speci-
fičnu profesiju, već i sve poslove koji zahtevaju taj 
nivo umetničkog stvaralaštva. U 25. godini života 
predstaviće se na sajtu za upoznavanje kao “25go-
dišnja heteroseksualka koja živi u Londonu i radi u 
modnom butiku”. U 35. godini će reći da je “rodno 
nedefinisana osoba koja se podvrgla starosnom pri-
lagođavanju, čija se neokortikalna aktivnost uglav-
nom odigrava u virtuelnom svetu i čija je životna 
misija da ode tamo gde nijedan modni dizajner još 
nikada nije bio”. Kada dotična osoba bude imala 45. 
godina, zabavljanje i opisivanje sebe biće prevazi-
đeno. Ljudi će samo čekati da im algoritam nađe (ili 
stvori) savršenog partnera. Što se tiče smisla života 
koji je zamišljenoj osobi davala umetnost crtanja 
modnih kreacija, algoritmi će do te mere nadmašiti 
ljude tako da će joj pogled na vlastita dostignuća iz 
prethodne decenije ispunjavati stidom, a ne pono-
som. Pred njom će biti još mnogo decenija radikal-
nih promena.

Ovakav scenario ne treba 
doslovno shvatiti. Niko ne 
može da predvidi kakve će 
se promene konkretno desiti, 
ali sigurno je da će se desiti.

Suštinske promene će 
verovatno transformisati 
osnovne strukture života, a 
diskontinuitet će biti najizra-
žajnija karakteristika. Život 
je odvajkada bio podeljen na 
dva komplementarna dela: 

period učenja i period rada. U prvom delu života 
sakupljali smo informacije, razvijali veštine, formi-
rali pogled na svet i gradili stabilan identitet. Ako ste 
kao 15godišnja osoba najveći deo dana provodili 
radeći na porodičnom polju pirinča (a ne u školi), 
najvažnija stvar koju ste za to vreme radili bilo je 
učenje: kako da gajite pirinač, kako da pregovarate 
s gramzivim trgovcima iz velikog grada i kako da 
rešavate sukobe oko zemlje i vode s drugim seljaci-
ma. U drugom delu života oslanjali ste se na stečena 
znanja i veštine da biste išli kroz život, zarađivali i 
doprinosili društvu. Naravno, i sa 50 nastavili ste da 
učite nove stvari o pirinču, o trgovcima i sukobima, 
ali su to bili samo mali dodaci već stečenom znanju.

Do sredine 21. veka, ubrzane promene i duži ži-
votni vek učiniće ovaj tradicionalni model prevazi-
đenim. Život će se raspasti i biće sve manje konti-
nuiteta između različitih perioda života. Pitanje “Ko 
sam ja?” biće važnije i složenije nego ikada ranije.

Kada imate 15 godina, ceo život je promena. Veći-
nu tinejdžera to plaši, ali i uzbuđuje. Otvaraju se novi 
vidici, svet čeka da ga osvoje. U pedesetoj, međutim, 
ne želite promene, više vam prija stabilnost. Toliko 
ste uložili u veštine, karijeru, identitet i pogled na 
svet da ne želite da počinjete ispočetka. Što ste na-
pornije radili na izgradnji nečega, to vam je teže da to 
napustite i oslobodite prostor za nešto novo.

Neobičnost postaje nova normalnost, ranija isku-
stva, vaša lična, ali i celog čovečanstva, više nisu 
smernice na koje možete da se oslonite. Ljudi kao 
pojedinci i kao vrsta moraće sve više da se hvata-
ju u koštac sa stvarima s kojima se niko ranije nije 
sreo, kao što su superinteligentne mašine, genetski 
izmenjena tela, algoritmi koji sa uznemirujućom 
preciznošću manipulišu njihovim osećanjima, ubr-
zane kataklizme koje su izazvali ljudi i neophod-
nost da menjaju profesiju svakih deset godina. Šta 
je najbolje da uradimo kada smo suočeni s do sada 
neviđenom situacijom? Kako da se ponašamo kada 
smo preplavljeni ogromnom količinom informacija 
i nema načina da ih sve apsorbujemo i analiziramo? 
Kako da živimo u svetu gde duboka nesigurnost nije 
virus, već karakteristika?

Da bismo opstali i uspeli u takvom svetu, biće 
nam neophodni velika mentalna fleksibilnost i ogro-
mne rezerve emocionalne ravnoteže. Stalno ćemo 
morati da se odričemo onoga što najbolje znamo da 
bismo prigrlili nepoznato. Nažalost, učenje dece da 
prihvataju nepoznato i održavaju psihičku ravnotežu 
mnogo je teži zadatak od prenošenja znanja o zako-
nima fizike i uzrocima Prvog svetskog rata. Rezili-
jentnost ne možemo da naučimo čitajući knjige ili 
slušajući predavanja. Nastavnicima često nedostaje 
mentalne fleksibilnosti kakvu zahteva 21. vek, jer su 
i sami proizvod starog obrazovnog sistema.

Kako napreduju biotehnologija i učenje mašina, 
biće sve lakše uticati na najdublje emocije i želje 
ljudi. Vlade i kompanije znaju kako da vuku konce 
našeg srca i pritiskaju dugmad u našem mozgu. Da 
li i dalje prepoznajte razliku između onog što ste vi i 
njihovih stručnjaka za marketing?

Da biste uspeli u tome moraćete naporno da radi-
te na tome da bolje upoznate svoj operativni sistem. 
Treba da znate ko ste i šta želite od života. Ovo je, 
naravno, najstariji savet u knjizi: upoznajte sebe. 
Hiljadama godina filozofi i proroci pozivali su lju-

de da upoznaju sebe, ali taj 
savet nikada nije bio hitniji 
nego u 21. veku. Danas ima-
te ozbiljnu konkurenciju, što 
u doba Lao Cea i Sokrata 
nije bilo slučaj. Kokakola, 
Amazon, Baidu i vlada  svi 
oni se utrkuju ko će vas pre 
hakovati. Ne vaš pametan 
telefon, računar ili račun u 
banci, nego vas i vaš organ-
ski operativni sistem.



6 strana Novembar-Decembar 2018.

U Srbiji je, u četvrtak 8. novembra, obele-
žen, doduše radno, Dan prosvetnih rad-
nika. Ideju da se ustanovi Svetski dan 

nastavnika, začetu u Indiji 1962. godine, Unesko je 
od 1994. godine ozvaničio i kao Dan nastavnika u 
svetu se obeležava 5. oktobar. Međutim, svaka od 
gotovo 200 zemalja sveta za ovaj dan izabrala je 
neki datum važan za nacionalnu prosvetu. U našoj 
zemlji je tako odabran Mitrovdan, koji se (pogreš-
no, prim. aut.) vodi i kao dan rođenja Vuka Stefa-
novića Karadžića. 

NSPRV se godinama zalagao da se za Dan srp-
skih nastavnika ustanovi Sabor Srpskih svetitelja 
i učitelja, dan koji je nekada i proslavljan kao na-
stavnička esnafska slava, ali Ministarstvo prosvete 
i dalje istrajava na Mitrovdanu! I tako umesto da 
Sv. Dimitrije bude zaštitnik vojske ili nekog njenog 

roda on i dalje po ministarstvu školskom zapade 
esnafu nastavničkom.

 Elem, ovaj datum trebalo bi sve da nas podseti 
na nesaglediv značaj i uticaj koji nastavnici imaju 
na razvoj celog našeg društva, pa tako i na našu 
budućnost. Prosvetni radnici su, nesumnjivo, kič-
ma našeg društva. Oni su ti koji obrazuju umove i 
duše naše dece i pomažu im da sutra budu korisni 
članovi društva. 

Oni podučavaju svoje đake, sa iskrenošću i ljubav-
lju s kojom bi podučavali i svoju decu. Njima dugu-
jemo barem isto toliko koliko i svojim roditeljima. 
Jer, roditelji su nas stvorili i obezbedili nam hranu i 
krov nad glavom, a učitelji, iako nismo od njih pote-
kli, svakog dana nam obezbeđuju nova znanja, sami 
neprestano uče da bi nama obezbedili bolje obrazova-
nje i, kao što neko reče, podsećaju na sveću koja troši 

svoj plamen da drugima osvetli put. Inspirišu nas da 
uvek idemo napred, da širimo svoje vidike i da, nikad 
ne zaboravljajući na dobrotu i poštenje, prevazilazi-
mo prepreke koje nas čekaju u životu. 

Zato, ne samo jednom godišnje, ne samo 8. 
novembra, 5. oktobra ili 9. septembra već svakog 
dana treba da poštujemo, volimo i slušamo nastav-
nike koji su svoj život posvetili tome da od nas na-
prave dobre i vredne ljude!

 Prof.�Hadži�Zdravko�M.�Kovač, 
 ravangradski učitelj u penziji 

Između dva broja

Stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji od 1. januara biće oslo-
bođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta 
za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, 

priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva. Ovo su osnovne novine koje 
donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji stupa 
na snagu prvog dana 2019. godine. To znači da će troškovi za postupak biti 
obrisani bez obzira što su stranke već pokrenule spor, ako se odluče za mirno 
rešenje spora do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu. Iako će se na taj 
način smanjiti prihod od sudskih taksi, pozitivan efekat država vidi u mirnom 
rešenju spora, jer će se na taj način ubrzati rad sudova i unaprediti medijacija.

Ovim povodom, Privredna komora Srbije saopštila je da je posvećena ra-
zvoju i primeni posredovanja  medijacije, jer je mirno rešenje spora veoma 
efikasno i korisno za poslovnu zajednicu, kao i za državu. Kako navodi PKS, 
u zemljama u kojima se široko primenjuje, medijacija svoje mesto nalazi pre 
svega u privrednim sporovima, gde u čak 90 odsto slučajeva donosi rešenja 
zadovoljavajuća za obe strane u sporu. 

Ministarstvo pravde je prilikom izrade zakonskih rešenja prilagodilo naj-
bolju uporednopravnu praksu podsticanja medijacije u domaćem pravnom 
okviru, čime je ispunilo aktivnost predviđenu u Akcionom planu za unapređe-
nje pozicije Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja (Doing 
Busineš listi), smatra PKS. Kao asocijacija svih privrednih subjekata koji po-
sluju u zemlji  PKS i Privredni apelacioni sud  najviša pravosudna instanca 
kada su u pitanju sporovi u privredi, 25. juna ove godine sklopili su Spora-
zum o saradnji na primeni medijacije u privredi, koji je osnova za saradnju 
prvostepenih privrednih sudova i regionalnih privrednih komora. Rešavanjem 
sporova medijacijom privreda je pošteđena vođenja dugotrajnih, neizvesnih i 
skupih sudskih postupaka, privrednicima je omogućeno brže ostvarenje prava i 
poslovnih interesa, uz istovremeno rasterećenje sudova, koji mogu brže i efika-
snije da postupaju u parnicama u kojima medijacija nije moguća. To će, kako 
smatra PKS, doprineti i unapređenju poslovnog okruženja i konkurentnosti 
zemlje kao poslovne i investicione destinacije.

Izmene i dopune Zakona o sudskim taksama uticaće kako na pravna lica, 
tako i na fizička lica koja su stranke u postupku. Naime, odlaganje plaćanja 

troškova na tužbu i odgovor na tužbu do dana zaključenja prvog ročišta za 
glavnu raspravu i oslobađanje od plaćanja takse ako se parnični postupak 
okonča do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu posredovanjem, 
sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbe-
nog zahteva, doprineće smanjenju nepotrebnih troškova stranaka koje stvaraju 
dugotrajni parnični postupci i doprineće brzom i mirnom rešavanju spornih od-
nosa. Jedan od efekata ovih izmena, kako se očekuje, trebalo bi da bude raste-
rećenje sudova, posebno osnovnih sudova u kojima je povećan priliv predmeta 
koji se pre svega odnose na takozvane „masovne sporove“, potraživanja protiv 
države, organa lokalne samouprave, javnih preduzeća čiji je osnivač država i 
drugih organizacija i pravnih lica koja se finansiraju iz budžeta.

Na osnovu dosadašnjih godišnjih izveštaja o radu medijatora, u najvećem bro-
ju postupaka vreme trajanja postupka medijacije kraće je od mesec dana (65,1 
procenat). U 29,5 odsto slučajeva vreme trajanja postupaka je od jednog do tri 
meseca, dok u izuzetno malom broju postupaka, 5,4 odsto, postupak traje duže 
od tri meseca. To je svakako značajno kraće vreme nego u slučaju „klasičnog“ 
postupka pred sudovima gde „svađa komšija oko međe“ može trajati godinama.

BEZ PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI, AKO SE 
SPOR REŠI MEDIJACIJOM 

(Nastavak sa str. 1)

OBELEŽEN (JOŠ JEDAN) DAN  
PROSVETNIH RADNIKA!

ŠABIĆ: ČOVEK KOJI JE (U IME JAVNOSTI) 
POSTAVLJAO NEZGODNA PITANЈA I TRAŽIO 

ODGOVORE
Piše: Ranko Pivlјanin*

Daj bože da prejudiciram, ali kada danas Rodolјub Šabić spakuje stvari i 
napusti kancelariju Poverenika za informacije od javnog značaja Republike 
Srbije, bojim se da ćemo dobiti katanac na poslednjoj nezavisnoj instituciji ove 
države. Ono, ostaće i kancelarije i funkcija i zakon po kome ovo telo funkcio-
niše, ali nekako na vidiku nema imena i prezimena koje će taj posao raditi bar 
približno onako kako ga je radio gospodin Šabić u proteklih 14 godina i dva 
mandata. Ovaj i sličan posao je, pre svega, čovek, i to smoj najbolјe videli kada 

je istekao mandat prethodnom ombudsmanu. Koliko vas na prvu uopšte zna 
kako se zove čovek koji je na tom mestu zamenio Sašu Jankovića? Ako mu se 
setite imena, posle ćemo pitati šta radi. Dakle, nevesele prognoze nezavisnih 
institucija baziraju se na očiglednoj želјi vlasti, i to ne samo aktuelnih, da po-
verenika i ombudsmana drži kao ukras na zidu.

Jer kada je decembra 2004. godine izabran na funkciju poverenika, Šabić 
nije imao ni kancelariju, ni saradnike ni sredstva za rad. Sopstvenim novcem 
je platio izradu pečata povereništva i sve do jula 2005. godine se snalazio kako 
je znao i umeo. Tada je na raspolaganje dobio kancelariju i pet saradnika i sa 
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Најуспешнијим просветним радници-
ма и васпитнообразовним установа-
ма у АП Војводини, данас је, на Дан 

просветних радника, уручено традиционално 
покрајинско признање за школску 2017/2018. 
годину, које носи име др Ђорђа Натошевића, 
лекара по образовању који се посветио и 
дао немерљив допринос просветној стру-
ци и педагошком раду. Признања „Др Ђорђе 
Натошевић“, добитницима су уручили пот-
председник Покрајинске владе и покрајински 
секретар за образовање Михаљ Њилаш и пот-
председница Одбора за доделу признања Весна 
Јововић, директорка ПУ „Бамби“ у Кули.

Честитајући свим просветним радници-
ма 8. новембар  Дан просветних радника, 
када цело друштво истиче њихове заслуге у 
васпитању и образовању деце и изградњи наше 
будућности, Њилаш је рекао да Покрајинска 
влада, заједно са Републиком, уназад пар годи-
на сектору образовања посвећује велику пажњу, 
издвајајући из буџета знатна финансијска 
средства за обнову и опремање образовних 
установа, као и за дигитализацију образовног 
процеса. „Ништа то не вреди, уколико нема до-
брих васпитача, учитеља и наставника, који су 
најбитнији. Јер, окружење које побољшавамо и 
нова опрема ће функционисати у циљу бољег 
образовног система једино уколико просветни 
радници наставе да раде свој посао са знањем, 
креативношћу, ентузијазмом и љубављу. До-
битници овогодишње награде су за то прави 
пример“, рекао је Њилаш, честитао на успеху 
овогодишњим лауреатима признања.

Добитници награда за школску 2017/2018. су: 
Татјана Романов, наставник разредне наставе у 
ОШ „Свети Георгије“ у Уздину, Петер Тот, на-
ставник графичарства у ШОСО „Милан 
Петровић“ у Новом Саду, Јудит Нађпал, 
наставник економске групе предмета у Еко-
номско – трговинској школи у Сенти, Оли-
вера Ивановић, васпитач у ПУ „Драгољуб 
Удицки“ у Кикинди и Основна школи 
„Јован Јовановић Змај“ у Сремској Митро-
вици.
Оливера�Ивановић,�васпитач, посвећена  

свом послу и тежњи ка сталном уса вр
шавању, унапређивању свог рада, као и 
целокупног рада у предшколској установи 
„Драгољуб Удицки” у Кикинди, где ради. 
Активно учешће у многим програмима и 
пројектима, на различитим конкурсима за 
децу, учешће на стручним сусретима васпи-

тача, међународним конференцијама васпитача, 
као и тимски рад на нивоу установе, допринели 
су томе да Оливера Ивановић ове године буде 
једна од добитница овог признања. 
Татјана�Романов,�наставник�разредне�наста-

ве�у�основној�школи�„Свети�Георгије”�у�Уздину, 
због изузетних резултата које постиже у образов-
новаспитном раду, због унапређивања квалите-
та наставе и примене образовних иновација у 
наставном процесу, због истакнутих резултата у 
поштовању принципа инклузивног образовања, 
индивидуализације и диференцијације на-
ставног рада, затим због пружања подршке и 
подстицања индивидуалног развоја сваког уче-
ника, а посебно због истраживачких напора с 
циљем подстицања читалачких навика ученика, 
као и због сопственог стручног усавршавања 
и даљег образовања, заслужила је да буде 
награђена овим престижним признањем.
Јудит� Нађпал,� наставник� економске� групе� 

предмета� у� Економско-трговинској� школи�
у� Сенти, због укупних изузетних резулта-
та у образовноваспитном раду у настави, 
имплементирања савремених наставних стра
тегија, метода, облика рада и образовних 
иновација у наставни процес, због истакнутих 
резултата у раду с даровитим ученицима, као 
и због квалитетне реализације наставе и при-
ступа допунској настави, те естетских и орга-
низационих решења школског простора, због 
изузетне сарадње с родитељима и због соп-
ственог стручног усавршавања и унапређивања 
ефикасности и квалитета васпитнообразовног 
рада, заслужује да буде сврстана међу носиоце 
признања.
Петер� Тот,� наставник� графичарства� у�

ШОСО�„Милан�Петровић”�у�Новом�Саду, по-

стиже изванредне резултате у области васпит-
нообразовног рада, предано и посвећено ради 
са ученицима, квалитетно реализује наставу у 
оквиру наставних и ваннаставних активности и 
изузетно добро сарађује с родитељима. Такође, 
успешно ради на неговању међунационалне 
толеранције, развијању еколошке свести 
ученика, мотивисан је за сопствено струч-
но усавршавање и професионални развој, те 
реализацију и развијање бројних савремених 
програма у оквиру инклузивног образовања. На 
основу свега тога, заслужио је да буде један од 
добитника овог признања.
За�ОШ�„Јован� Јовановић� Змај”� из�Сремске�

Митровице с правом можемо рећи да је школа 
21. века. Оно што је за неке школе тек визија 
за наредне године, ова школа већ је постигла 
– велики број талентованих и надарених уче-
ника, учешће и бројна, висока постигнућа на 
разним такмичењима, похвале, признања, ди-
пломе… Будући да се једнака пажња посвећује 
и образовним задацима и ваннаставним актив-
ностима, као и уређењу и опремању школског 
амбијента, деца с радошћу долазе у ову школу, 
јер им пружа осећај задовољства и сигурно-
сти. Школу похађа преко 1.000 ученика и чине 
је матична школа у Сремској Митровици и 
издвојена одељења у Шашинцима и Јарку. Сви 
подједнако учествују у бројним пројектима и 
активностима. Билингвална настава реализује 
се у школи још од 2011. године, а ове године по-
чео је пројекат „Чаробна интеркултурална мре-
жа пријатељства”, отворене су нове могућности 
за школу у оквиру предстојећих „Еразмус плус“ 
програма и стварају се услови за електронско 
учење путем портала разредне и предметне на-
ставе. Поред добре опремљености и пријатног 

амбијента, највеће вредности ове шко-
ле јесу изузетни и вредни ученици, као и 
посвећени и креативни наставници, који 
су заједно допринели томе да се ова школа 
може назвати школом будућности.

Признање “Др Ђорђе Натошевић” 
установљено је одлуком Скупштине 
Војводине 1996. године као, тада једино, 
аутентично покрајинско признање, које 
се, за изузетне резултате, додељује ПУ, ос-
новним и средњим школама, васпитачима, 
учитељима, наставницима, психолозима и 
педагозима из Војводине. Од установљења 
до ове године, додељена су 92 признања. 
Састоји се од повеље, плакете и новчане 
награде.

tim brojnim stanjem je radio nekoliko godina, iako je aktom o 
organizaciji predviđen dvocifren broj saradnika. I kada mu je 
januara 2009. pridodata i funkcija zaštitnika podataka o lično-
sti, falilo je lјudi, ali je uprkos svemu, iza njega ostalo više od 
70.000 obrađenih zahteva, a više od tri hilјade je u proceduri.

A trebale su godine mukotrpnog rada i borbe sa vetrenjačama 
da Šabićeva funkcija i reč dobiju na težini i da se sama država 
koja je to telo osnovala uozbilјi jer odnos koji su državni organi 
imali prema povereništvu na počecima njegovog rada jasno je 
pokazivao pravu nameru osnivanja: hajde da na papiru ispoštu-
jemo još jednu evropsku proceduru a informacije ćemo davati 
kad mi budemo hteli i verovatno bi to tako i ostalo da Rodolјub 
Šabić nije ozbilјno shvatio svoj posao i počeo u ime građana i 
javnosti da postavlјa nezgodna pitanja i traži odgovore.

„Prosto je neshvatlјivo šta je sve tretirano kao tajna i šta se sve 
uskraćuje lјudima i organizacijama. Događa se da državni organi 
jedni drugima uskraćuju informacije“, objašnjavao je s čim se sve sretao u ovom 
poslu. Međutim, osim prozaičnih stvari do kojih je nemoguće dopreti zbog čiste 
birokratske inertnosti i gluposti, Šabić je ulazio u ozbilјne klinčeve, tragajući za 
informacijama za koje su njihovi vlasnici imali debele razloge da ih sakriju. Uz-
drmao je javnost otkrivajući aferu vojvođanskog sekretarijata za obrazovanje, koji 

je stranoj firmi obezbedio višemilionski vredan, ali osetlјiv posao 
kontrole školske baze podataka o učenicima, roditelјima i nastav-
nom osoblјu. Poverenik je naložio pokrajinskom sekretarijatu za 
obrazovanje i firmi koja je posao dobila da sve stopiraju i da u 
roku od 10 dana iz te baze izbrišu prikuplјene podatke za više od 
200.000 osoba.

Na čistac je izgonio plate funkcionera u javnim preduzećima, 
drumsku mafiju, terao institute „Torlak“ i „Batut“ da iznesu 
istine o kupovini vakcina protiv svinjskog gripa, proveravao 
da li je BIA birala tužioce i sudije, njemu su se obraćali i za 
vilu bivšeg guvernera Radovana Jelašića i za mesto Dražinog 
groba... a pre mesec dana je pokrenuo i postupak nadzora nad 
primenom Zakona o zaštiti podataka ličnosti u Republičkom 
fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, nakon što su ti po-
daci poslužili stranci na vlasti i njenom predsedniku da na adre-
se 1,7 miliona penzionera uputi „lјubavno pismo“.

Svaki građanin koji je smatrao ili sumnjao da mu je povređena privatnost 
mogao je da traži zaštitu poverenika i da bude siguran da njegova pritužba 
neće ostati samo birokratska službena beleška u registratoru koja će skupljati 
prašinu i paučinu. Videćemo kako će bti posle Šabića. 

 *Blic komentar

Између два броја

ПРИЗНАЊЕ “ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” 
НАЈУСПЕШНИЈИМ ВОЈВОЂАНСКИМ 

ПРОСВЕТАРИМА
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Piše: Mile Medić*

Jezik je od davnina bio u čvrstoj 
vezi sa pismom jer se pojavlјivao u 
govornom i pisanom obliku. Prome-
na jezika u Hrvatskoj sredinom 19. 
veka imala je veliki uticaj na pro-
menu pisma. Hrvati su srpski jezik 
usvojili na Bečkom jezičkom dogo-
voru 1850. godine. Odrekli su se svog 
čakavskog i svoga kajkavskog jezika 
i usvojili, zapravo „prigrlili“ srpski. 
Ostalo je još samo pitanje kojim će se 
pismom taj srpski jezik pisati u Hrvatskoj.

Hrvati tada nisu imali svoju latinicu ni svoju drža-
vu. Živeći kao podanici pod Mletačkom republikom, 
Austrijom i Mađarskom, služili su se mešavinom nji-
hove latinice. Za srpski jezik Hrvati su morali imati 
novo, drugo pismo koje odgovara srpskim glasovnim 
i govornim osobinama.

Tadašnja latinica te osobine nije imala. Ćirilica nije 
dolazila u obzir. Nјihovi gospodari to nikada i nipošto 
ne bi mogli dozvoliti. Ali latinica se morala prilagoditi 
srpskom jeziku. Glavnu ulogu u tom poslu imali su Hr-
vati, ali se tu nije moglo bez Srba, koji su već napravili 
svoje ćirilično pismo, savršeno prilagođeno glasovnim 
osobinama srpskog jezika. Vuk Stefanović Karadžić 
stvorio je do tada i do sada najsavršenije pismo na sve-
tu, u kojem svaki glas ima svoje slovo. To je najviši 
mogući domet savršenstva u stvaranju pisma.

Za srpski jezik morala se stvoriti takva, srpska lati-
nica. Tada se ta latinica zvala gajevica (po Ljudevitu 
Gaju), a sada hrvatska latinica. Međutim, po svemu, 
to je bila srpska latinica, rađena u svemu po uzoru na 
srpsku ćirilicu.

Latinica je srpska po tome što je nastala po uzoru 
na savršenu Vukovu ćirilicu, po Vukovom načelu je-

dan glas – jedno slovo. Izuzetak čine 
samo tri slova: Lj, Nj i Dž, za glasove 
koji nisu postojali u kajkavskom jezi-
ku, ali su se i oni upravo tako izgova-
rali kako su napisani. U srpskom jezi-
ku su se ta tri latinična slova prirodno 
slivala u Lj, Nј i Dž i nisu znatnije 
remetili Vukovo pravilo „Piši kao što 
govoriš, čitaj kako je napisano“.

Četvrti glas koji je u hrvatskom 
kajkavskom jeziku bio napisan s dva 
slova, rešio je takođe Srbin Đuro Da-
ničić, tako što je umesto Gj (Đ) pred-

ložio da se na latinično slovo D stavi crtica (Đ).
Što se tiče ostalih slova kojih nije bilo u ranijoj lati-

nici, Š, Ž, Č, Ć, Ljudevit Gaj predložio je da se na njih 
stave valovite španske crte zvane tilde, a Kopitar, Vuk 
i drugi učesnici, pa i sam Gaj, složili su se da se na ta 
slova stave češke kvačice.

Sve što je bilo u ćirilici, bilo je i u latinici, s ne-
znatnim izuzetkom od tri slova. Tako je ostalo do dana 
današnjeg. Hrvati su svoj novi jezik najpre zvali ilirski 
jezik, onda preko volјe, srpskohrvatski, pa po svojoj 
volјi i samovolјi samo hrvatski.

Takvi jezici ne postoje. Postoji samo srpski jezik u 
Hrvatskoj (kao što postoji samo engleski jezik u Ame-
rici i drugim državama). Samo tako se zove i samo ga 
tako treba zvati i pisati. Isto tako ne postoji ni crnogor-
ski jezik, nego srpski jezik u Crnoj Gori. Ne postoji ni 
bosanski, pa ni bošnjački jezik. To je srpski jezik u Bo-
sni. Samo tako ih treba zvati i pisati i nikako drugačije.

Srpski jezik je u tim državama uhapšen, zatvoren 
i strpan u tamnicu i s njime rade šta hoće. Oduzeli su 
mu ime, mrcvare ga i unakazuju, kao pravi dželati, 
samo zato što je srpski i što ne mogu da ga učine svo-
jim. Nisu znali na koga su se namerili.

Eto, dok su Hrvati uvek skloni da sve što je srpsko 

bez razmišlјanja proglase hrvatskim, uklјučujući i sam 
srpski jezik, Srbi su skloni da se opako odreknu srpske 
latinice, pisma koje su stvorili i Srbi za srpski jezik u 
Hrvatskoj. Zato je latinica naša, kao što je i jezik kojim 
se piše naš.

Srpski jezik ima svoju azbuku i svoju abecedu, 
svoju ćirilicu i svoju latinicu, što nije nikakav izuzetak 
kod nas i u svetu, jer smo od davnina imali dva pisma 
– glagolјicu i ćirilicu.

Zato je veoma važno da neprekidno podstičemo za-
nemarenu ćirilicu, ali je takođe važno da ne uništimo i 
drugima prepustimo latinicu kao drugo pismo srpskog 
jezika. Ona je tekovina nadmoći i veličine srpskog 
jezika. Nisu se Hrvati slučajno mašili srpskog jezika.

Ne sme se zaboraviti važna činjenica da se srpskim 
jezikom ne govori samo u Srbiji nego i u Hrvatskoj, 
Crnoj Gori, Bosni i pogotovo u Hercegovini, rodnome 
mestu lepote srpskog jezika. Danas srpskim jezikom 
govori i piše preko 20 miliona lјudi u zemlјi i u sve-
tu. To znači da danas dve trećine govornika srpskog 
jezika pišu latinicom. Pred tom činjenicom ne treba 
zatvarati nego širom otvoriti oči.

Zato se srpski jezik ne sme zatvoriti samo u Srbiju, 
u ćirilicu i u ekavicu, kao što je bilo takvih neodgo-
vornih pokušaja.

Srpski jezik je mnogo više od toga. Nјega su Srbi 
davno preneli preko srpskih privremenih granica i 
po dalekom svetu. Tako je i sa engleskim, španskim, 
portugalskim i drugim jezicima koji su prešli granicu 
svoje postojbine.

Ali srpski jezik u drugim državama ostaje jedan, 
isti, moćan, jedinstven, zaseban, celovit i nedelјiv je-
zički sistem, bez obzira gde se govori, kako se govori 
i piše.

  *književnik i jezikoslovac

Piše: Dragolјub Zbilјić*

I moja malenkost smatra da bi se, lingvistički gledano moglo 
reći da su hrvatski jezikoslovci i političari, u svojoj mudrosti, 
pristali na prihvatanje Vukovog standardizovanog srpskog jezika 
za svoj književni jezik sredinom 19. veka. Hrvati su tada gleda-
li unapred – od 1850. godine kada su Književnim dogovorom u 
Beču prihvatili srpski, Vukov/ski književni jezik – pa do 1992. 
godine, dakle, 150 godina unapred, kada im je uspelo da svoju na-
cionalnu ideju preko lažne jugoslovenske (Štrosmajerove) ideje i 
antisrpske u velikoj meri najpre Kralјevine Jugoslavije,a onda po-
sebno uspešno preko Brozove komunističke Jugoslavije uzrastu 
kao poseban (dobro objedinjen) narod na varijanti Vukov(sk)og 
srpskog jezika i da stvore gotovo „čistu“ nacionalnu državu koja 
sada, za razliku od 1850. godine, kada su bili pod tuđom okupa-
cijom, ima, tada nezamislivo, danas veliku teritoriju, ima narod koji je, u odnosu 
na Srbe, relativno dobro prošao kroz Prvi i Drugi svetski rat i da u njihovom 
„otadžbinskom ratu“ devedesetih godina 20. veka stvore i svoj hrvatski jezik i 
da ga registruju s latiničnim pismom.

Latinica je bila od početka, a i danas je pismo srpskog jezika, ali u hrvatskoj 
varijanti. Jer, Hrvati su hteli i mogli da ulaze u „zajednički jezik“ sa Srbima samo 
pod uslovom da taj jezik pišu svojom latinicom. Na to su pristali i Vuk i Daničić. 
Dakle, tom hrvatskom latinicom (gajicom) može da se piše srpski jezik, ali to 
pismo izvorno nije nije sačinjavao za Srbe, nego za Hrvate.

Dakle, tvrdnja M. Melića da je „i latinica pismo srpskog jezika“ traži dopunu: 
ta latinica je planirana i sastavlјena samo za Hrvate, ne za Srbe. A i zašto bi bila 
sačinjena za Srbe, kada su Srbi već imali svoje ćirilično pismo, koje je Vuk re-
formisao? Za jezik svih Srba niko nije ni namenio sastavlјanje latiničnog pisma.

Iz toga ne može da proistekne da je ta hrvatska latinica (gajica) 
izvorno srpsko pismo. Gajica je za jezik iz Vukove reforme ozvani-
čena po Književnom dogovoru u Beču (1850). Vuk i Daničić su se 
na tekstu Dogovora njome potpisali i tada su je zvanično odobrili 
za hrvatsku varijantu Vukove jezičke reforme pod instrukcijama u 
Beču. Da su tada Vuk i Daničić smeli da kažu da srpski jezik ima 
svoje pismo (ćiriličko, vukovicu) i da drugo pismo nije potrebno 
ni tom jeziku ni bilo kom drugom u Evropi, Bečki dogovor ne bi 
bio potpisan. Jer, carska Austrija je već vekovima bila poznata po 
zabranjivanjima srpske ćirilice i nametanjima latinice Srbima.

A to nametanje latinice Srbima uspelo je do danas 90 odsto 
tek onda kada su komunističke vlasti posle 1954. godine uspele 
da „ubede“ Srbe da se postepeno zameni ćirilica latinicom, jer je 
to pitanje važno za „bratstvojedinstvo“ s Hrvatima. Politički pri-
morani, a slabi na „bratstvojedinstvo“ s Hrvatima srpske vlasti i 

lingvisti su udruženim snagama uspeli da zvanično formalno po Novosadskom 
dogovoru (1954) „ravnopravnu latinicu i ćirilicu“ dovedu do današnjeg stanja i u 
Srbiji u kome je 90 prema 10 odsto za hrvatsku gajicu. Govoriti sada da je to „pi-
smo srpskog jezika“ i da je to i dalјe „bogatstvo dvoazbučja“ znači samo jedno 
– put do skorog stopostotnog politaničavanja Srba i konačnu promenu srpskog 
kulturnog i nacionalnog identiteta. To je put srpske kulture najpre u hrvatsku 
potkulturu i jedan veliki korak do asimilacije i pravoslavnih Srba.

Zaklјučak je neizbežan. Latinica nije nikada bila sastavlјena i izabrana kao 
opštesrpsko pismo, a smišlјeno je, poput Trojanskog konja ubačena preko Dogo-
vora u Beču, radi olakšanih pritisaka na Srbe u pravcu njihovog polatiničavanja, 
pokatoličavanja i, konačno, asimilovanja.

 *jezikoslovac i književnik

Lični stav

LATINICA JE SRBIMA NAMETNUTO PISMO

I LATINICA JE PISMO SRPSKOG JEZIKA

PROFESOR SA SORBONE O ĆIRILICI
Piše: Vojislav Žižić*

Pre 45 i više godina dr Dragolјub Pantović, 
divan čovek koji je radio na Ginekološkoaku-
šerskoj klinici, poslao mi je jedan važan detalј 
o ćirilici koji od tada držim u svojoj biblioteci. 

Radi se o tekstu Luisa Haveta, akademika, nauč-
nika, profesora latinske versifikacije na Sorboni, 
stručnjaka za paleografiju, koga je Anatolij Frans 
predstavio rečima: „Dajem reč čoveku koji nije 
nikada slagao“.

Havetov tekst glasi: „Šta mislite gospodo, ima li 

nešto savršenije u svetu: Mona Liza, anđeo u Rem-
skoj katedrali, Bogorodičina crkva... Nešto savrše-
no je srpska azbuka  jedno slovo za svaki glas, kao 
ni u jednom jeziku na svetu“.

 *Novi Beograd
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Просечна нето зарада по запосленом у Србији за септембар 2018. 
године износила је 47.920 динара (око 405 евра), што је реално 
више за 3,3 одсто него у истом месецу прошле године, а номи-

нално више за 5,5 одсто, али и што је 1.853 мање него у августу.

Септембарска просечна бруто зарада износила је 66.251 динар, и номи-
нално је већа за 4,9 процената, а реално за 2,7 посто, објавио је Републич-
ки завод за статистику.

У периоду јануарсептембар ове године, просечна бруто зарада је „те-
жила“ 68.032 динара, што је у односу на исти лањски период раст од 5,7 
одсто номинално, односно од 3,7 процената реално. 

Истовремено, нето зараде су у посматраном периоду порасле за 6,2 по-
сто номинално и за 4,2 процента реално, на 49.208 динара.

Медијална нето зарада за септембар износила је 37.957 динара, што 
значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа.

Нето септембарска зарада у Војводини, по подацима РСЗа, износила 
је 45.568 динара и била је 2.352 мања од просека у републици. Септем-
барска нето зарада у Војводини мања је 1.550 динара, односно 3,3 одсто, 
него у августу. Од седам области у Војводини, већу нето зараду у сеп-
тембру остварили су једино запослени у Јужнобачкој области – 48.462 
динара. Преосталих шест области имају мању нето зараду и од просека 
у Војводини и од просека у Србији. Тако је просечна нето септембарска 
плата у Јужнобанатској области 45.111 динара, Западнобачкој – 41.743, 
Севернобанатској – 42.915, Севернобачкој – 44.583, Средњобанатској – 
45.035 и у Сремској – 43.366.

Зараду већу од републичког просека у септембру остварили су запо-
слени у Новом Саду – 52.447 динара и Вршцу – 48.523. Та два војвођанска 
града једина су имала нето зараду већу од републичког просека и у јулу 
и августу ове године. У исто време, нето септембарску плату већу од 
просека у Војводини остварили су запослени у Панчеву – 46.645 дина-
ра и Зрењанину – 46.678. Остале војвођанске општине у септембру има-
ле су нето зараде мање од покрајинског просека и кретале су се између 
40.000 и 45.000 динара. Мање од 40.000 динара зарадили су запослени у 
Бачу – 37.292, Белој Цркви – 38.624, Ковачици – 38.732, Жабљу – 39.302, 

Србобрану – 37.495, Тителу – 37.974, Чоки – 39.655, Малом Иђошу – 
37.704, Новом Бечеју – 38.917, Иригу – 38.070 и Шиду – 39.941. Од десет 
војвођанских општина у којима је у септембру забележена нето зарада 
мања од 40.000 динара, најмању имају запослени у запослени у Бачу.

Смањење просечне војвођанске нето за-
рада од 3,3 одсто у односу на август осли-
кава се и индексима плата у војвођанским 
локалним самоуправама. Тако је индекс 
смањења септембарске нето зараде за-
блежен у свим војвођанским општинама, 
осим у Оџацима, где је просечна септем-
барска нето плата 0,4 одсто већа. Највећи 
пад нето зарада у септембру бележи се у 

Бачком Петровцу – 6,2 одсто, затим у Ковину – 5,2, Панчеву и Житишту – 
5,1, Темерину и Ади – 5, Шиду – 4,5, Кањижи и Пландишту – 4,2 , затим у 
Сенти и Зрењанину – 4,1, Тителу – 4, Чоки – 3,3, Сомбору и Апатину – 3 
одсто.

Запослени у јавном сектору имали су и у септембру знатно већу нето 
зараду у односу на приватни сектор: у јавном сектору била је 54.031 ди-
нар, а у приватном 44.934, односно готово 10.000 мања. Зараде запосле-
них у правним лицима у септембру су биле 50.864 динара, а код пред-
узетника упола мање, односно 25.818.

Септембарске нето зараде запослених у јавним државним предузећима 
биле су 63.182 динара, јавним локалним предузећима 46.121, админи
страцији на свим нивоима 58.514, здравству и социјалном раду 48.959 и у 
образовању и култури 51.936.

Статистика

ПРОСЕЧНА СЕПТЕМБАРСКА ПЛАТА 47.920 RSD 
• У Новом Саду највећа - 52.447 , у Бачу најмања - 37.292 • У АП Војводини 45.568 динара - 2.352 мање од 

просека у Републици • Јавни сектор и даље бољи од приватног

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

 IX 2018
VIII 2018

 IX 2018
Φ 2017

 IX 2018
IX 2017

 I-IX 2018
IIX 2017

 IX 2018
VIII 2018

 IX 2018
Φ 2017

 IX 2018
IX 2017

 I-IX 2018
IIX 2017

Номинални индекси 96,3 102,3 104,9 105,7 96,3 102,8 105,5 106,2
Реални индекси 96,6 100,0 102,7 103,7 96,6 100,5 103,3 104,2

Просечна нето септембарска зарада, по подацима Републичког за-
вода за статистику, била је 47.920 динара. Од 18 делатности чије 
просечне зараде обрађује РЗС, у оса су плате веће од републичког 

просека, док су у десет ниже. Месец раније, у августу, плате изнад просека 
забележене су у седам делатности, а ниже у 11.

У августу је у три области забележена нето зарада изнад 100.000 дина-
ра, док је у септембру тај број повећан за једну. Наиме, већ традиционално 
високим месечним нето примањима у ваздушном саобраћају, услужним де-
латностима у рударству и рачунском програмирању, у септембру су се при-
дружили и запослени у производњи дуванских производа.

И даље највише зарађују запослени у ваздушном саобраћају – 116.925 ди-
нара месечно, затим они који раде у услужним делатностима у рударству 
– 107.564, на трећем месту је рачунско програмирање и консултантске делат-
ности – 106.715, а на четвртом запослени у производњи дуванских произво-
да – 102.140. 

Уколико се просечна нето септембарска зарада запослених у те четири об-
ласти с највишим примањима упореди с просечном платом у августу, види 
се да су плате у ваздушном саобраћају са 133.879 динара „пале” на 116.925, 
односно мање су 16.954. У септембру су просечне плате у ИТ сектору такође 
мање него у августу, када су износиле 111.951, за 5.236 динара. Најмање 
смањење просечне нето зараде бележе запослени у услужним делатностима 
у рударству, који су у августу просечно примили 111.215 динара, а у септем-
бру 107.564, што је разлика од 3.651. У исто време, у септембру су запослени 
у производњи дуванских производа имали већу просечну зараду него месец 
пре. Наиме, у августу је просечна нето зарада у тој делатности била 95.526 
динара, а у септембру 102.140, што значи да су „порасли” 5.614 динара.

Највеће нето просечне зараде у септембру бележе се у финансијским делат-
ностима и делатностима осигурања – 85.404 динара, затим у информисању 
и комуникацијама – 80.262, па у снабдевању електричном енергијом, гасом 
и паром – 74.849, рударству – 71.903, стручним, научним, иновационим и 

техничким делатностима – 58.970, државној управи и обавезном социјалном 
осигурању – 58.167, образовању – 51.082, пословима некретнина – 47.942 и 
здравству – 48.102 динара. То су уједно делатности у којима је просечна нето 
септембарска зарада већа од републичког просека.

За разлику од запослених који су у септембру примали више од репу-
бличког просека, радници у услугама и смештају морали су да се задовоље 
с 30.294 динара, осталим услужним делатностима с 36.740, уметности, за-
бави и рекреацији са 40.147, трговини на велико и мало са 40.531, админи-
стративним и помоћним услужним делатностима са 41.526, пољопривреди, 
шумарству и рибарству са 42.181, грађевинарству са 42.248, снабдевању во-
дом и управљањем отпадним водама са 42.293, прерађивачкој индустрији са 
42.977, саобраћају и складиштењу са 44.003.

Уколико се анализирају поједине делатности, долази се до податка да, како 
указују подаци РЗСа, најмању септембарску просечну нето плату имају за-
послени у осталим услужним делатностима – 29.065 динара, а да они који 
раде у преради дрвета и производа од дрвета имају само 591 више од њих, 
односно 29.065 динара месечно. Ни у осталим деловима прерађивачке 
индустрије, која мучи муку с наласком радника тог профила, просечна плата 
није много већа, па је тако она у производњи текстила у септембру износила 
31.549 динара, у производњи коже и предмета од коже 32.549, производњи 
намештаја 35.349, штампању и умножавању аудио и видео записа 38.565, 
производњи текстила 37.904 динара, а у производњи прехрамбених произ-
вода 38.827. 

У септембру је разлика између највише и најниже нето зараде износила је 
87.860 динара, што је две просечне републичке плате. Разлика између нето 
зарада запослених у услужним делатностима у рударству и оних који раде у 
експлоатацији угља у септембру је била 35.565 динара. Колико је то новца, 
најбоље илуструје податак да је то више од укупне нето зараде радника запо-
сленог у, рецимо, производњи одевних предмета или преради дрвета и про-
извода дрвета или оних који раде у производњи намештаја.

ДУВАНЏИЈЕ ПО ПЛАТАМА СУСТИЖУ ИТ СТРУЧЊАКЕ 
• 116.925 динара нето плата у ваздушном саобраћају •110.000 динара месечно зарађују дуванџије  

• Најмању септембарску просечну нето плату имали у „Осталим услужним делатностима“ – 29.065 динара  
• Разлика између највише и најниже зараде чак 87.860 динара

Просечне зараде 2018.
Јул Август

Зараде
Зараде без 
пореза и 

доприноса
Зараде

Зараде без 
пореза и 

доприноса
Република Србија – укупно 66 251 47 920 69 012 49 901
Зараде�запослених�у�радном�односу 66 740 48 296 69 467 50 253
Зараде�запослених�ван�радног�односа 44 490 31 183 47 814 33 515
Зараде�запослених�у�правним�лицима 70 249 50 864 73 039 52 871
Зараде�предуз.�и�запослених�код�њих 36 230 25 818 38 583 27 461
Зараде�у�јавном�сектору 74 974 54 031 77 232 55 637
Зараде�ван�јавног�сектора 61 988 44 934 65 055 47 140
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Podaci Republičkog zavoda za statistiku po-
kazuju da su neto septembarske plate zapo-
slenih u javnom sektoru bile 54.031 dinar, 

a van njega 44.934. Razlika je 9.897 dinara. U isto 
vreme, takođe po podacima RZSa, u septembru su 
zarade zaposlenih u pravnim licima bile 50.864 dina-
ra, a kod preduzetnika 25.818. Razlika je čak 25.046 
dinara. Dok ministar finansija Siniša Mali objašnjava 
da je povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru 
od sedam do 12 odsto od naredne godine realno, Fi-
skalni savet Srbije smatra da ono ne odgovara rastu 
ekonomske snage zemlјe, kao i da nije dobro da bude 
duplo veće od rasta plata u privatnom sektoru. 

Tako predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle 
Petrović ocenjuje da će plate u javnom sektoru ove 
godine porasti u proseku devet odsto, a u privatnom 
upola manje – oko pet procenata. Nјegova prognoza 
je da plate u privatnom sektoru neće rasti više od pet 
procenata ni naredne godine . „Zašto bi plate u javnom 
sektoru rasle duplo brže nego u privatnom sektoru?“, 
pita profesor Petrović i dodaje “U privatnom sektoru 
plate se određuju na tržištu srazmerno produktivnosti”. 

Ni za profesora Ekonomskog fakulteta u Beo-

gradu Jurija Bajeca nije dobro da postoji velika ra-
zlika u dinamici plata u javnom i privatnom sekto-
ru, koliko god da je javni sektor bitan. On podseća 
na to da se dodata vrednost stvara u privredi.

Koordinator Mreže za poslovnu podršku 
Dragolјub Rajić podseća na to da je Anketa o rad-
noj snazi i kretanju zarada u privredi u prvih osam 
meseci ove godine obuhvatila 420.000 preduzetni-
ka i njihovih zaposlenih i da je pokazala da je no-
minalni rast zarada u privrednim društvima oko 4,5 
odsto, a kod preduzetnika samo 1,5 procenat. „Ako 
se to ima u vidu, može se doći do zaklјučka da je 
realan rast plata u ovoj godini u privredi oko tri 
procenta“, smatra Rajić. „Ne očekujem da će do-
godine plate u privatnom sektoru porasti pet odsto. 
U većini zemalјa EU zarada u javnom sektoru je po 
formuli 50 odsto od rasta u privatnom sektoru plus 
godišnja inflacija, a mi radimo obrnuto“.

Član Predsedništva Unije poslodavaca Srbije Ne-
bojša Atanacković tvrdi da u realnom sektoru nije 
moguće povećati plate više od rasta privrede, koji 
će ove godine biti oko četiri odsto, a toliko očeku-
je i naredne. „Veći rast zarada od toga mogu dobiti 

radnici u sektorima ili pojedinačnim kompanijama 
koje imaju veći rast ili pak oni čija su zanimanja 
deficitarna, poput vozača, pa su poslodavci primo-
rani na to da ih više plate“, ocenjuje Atanacković. 
On ne spori da bi povišice u javnom sektoru koje se 
najavlјuju za narednu godinu kroz potrošnju mogle 
donekle povećati promet u ugostitelјstvu, trgovini i 
turizmu, što bi dovelo do rasta BDPa, ali smatra da 
to nije dovolјno za znatno veće plate u realnom sek-
toru, odnosno za onoliko povećanje koliko dobija 
javni sektor. „Ukidanje doprinosa za nezaposlenost 
od 0,75 odsto je relativno malo rasterećenje za po-
slodavce, a videćemo kakve će efekte po privredu 
imati druge mere koje priprema Vlada Srbije kroz 
izmene poreskih zakona“, zaklјučio je Atanacković.

Ministar finansija Siniša Mali, na zamerke pri-
vrednika da je smanjenje nameta od 0,75 odsto na 
zarade „manje od jednog procenta”, odgovara da za 
državu taj potez nije bio lak jer to budžet košta 12 
milijardi dinara, odnosno 100 miliona evra. „Nisu to 
male cifre, a to je samo prvi korak jer je dugoročno 
opredelјenje države rasterećenje privrede da bi po-
stala atraktivnija i konkurentnija“, naveo je on.

Prosečna neto zarada u 
Srbiji u oktobru je iznosila 
49.901 dinar i u odnosu na 

septembar nominalno je povećana 
4,1 odsto (za 1.981 dinar veća), dok 
realno povećanje iznosi 3,8 proce-
nata, saopštio je 25. decembra RZS.

U odnosu na oktobar prošle godine, prosečna zarada 
je nominalno uvećana osam procenata, a realno je veća 
5,7 odsto.

Najveću prosečnu zaradu u oktobru od 55.637 di-
nara primili su zaposleni u javnom sektoru, a najmanja 
primanja, od 27.461 dinar, imali su zaposleni kod pre-
duzetnika. Oktobarska bruto zarada iznosila je 69.012 
dinara, što je na godišnjem nivou realno povećanje za 
5,2 posto, odnosno za 7,5 procenata nominalno. 

Bruto zarade su u periodu januaroktobar tekuće go-
dine, prema podacima statistike, zabeležile realan rast 
od 3,8 procenata, i nominalni od 5,9 odsto međugodiš-
nje, dok su neto plate porasle za 6,4 nominalno i za 4,3 
procenta realno.

Medijalna neto zarada za oktobar iznosila je 39.278 
dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo za-
radu do navedenog iznosa.

Neto oktobarska plata u Vojvodini , po podacima 
RSZ, bila je 47.556 dinara. Ona je za 2.345 dinara 

manja od republičkog proseka, ali je i 1.988 
dinara veća od prosečne septembarske plate 
u Pokrajini. Prosečna neto oktobarska plata 
zaposlenih u Južnobačkoj oblasti jedina je 
od sedam vojvođanskih oblasti veća od re-
publičkog proseka i iznosi 50.441 dinar. Od 
sedam vojvođanskih oblasti veću neto zradau 
imali su zaposleni u Južnobačkoj, ali i Južno-
banatskoj oblasti – 47.859 dinara. Preostalih 
pet vojvođanskih oblasti imaju neto oktobar-
sku platu manju od proseka ostvarenog na 
nivou Vojvodine: Zapadnobačka – 43.471, 
Severnobanatska – 45.331, 
Severnobačka – 45.954, 
Srednjobanatska – 46.632 
i Sremska– 45.276 dinara.

Najveći rast neto ok-
tobarske plate beleži 
Južnobanatska oblast 
– 6,1 odsto, zatim Sever-
nobanatska – 5,6 odsto, 

Sremska – 4,4 odsto, Južnobačka 
i Zapadnobačka – 4,1 odsto, Sred-
njobanatska – 3,5 odsto, a najmanji 
Severnobačka oblast – 3,1 odsto. U 
oktobru je prosečna neto zarada naj-
više porasla u Adi – 8,1 odsto, zatim 
u Pančevu – za 7,4 odsto, Irigu – 6,3 
odsto, Čoki – 6,2 odsto, Vršcu 5,7 
odsto, Plandištu – 5,2 odsto, Apa-
tinu i Kuli – 5,1 odsto... Tri grada u 
Vojvodini ima prosečnu oktobarsku 
platu veću od 50.000 dinara: Novi 
Sad – 54.649, Vršac 51.300 i Pan-
čevo 50.077 dinara. U isto vreme 
u četiri vojvođanske opštine zabe-
ležena je prosečna neto oktobarska 
plata manja od 40.000 dinara: Bač 
 30.101, Srbobran – 39.220, Mali 
Iđoš  39.293 i Titel – 39.751 dinar. 

Sve ostale vojvođanske lokalne sa-
mouprave imaju prosečnu neto platu 
između 40.000 i 49.000 dinara.

Valјa podsetiti da su u septembru 
zaposleni u 10 vojvođanskih opšti-
na imali manju prosečnu platu od 
40.000 dinara, a sada ih ima u 4, što 
znači da su se prosečne neto plate u 

6 lokalnih samouprava povećale i u oktobru premašile 
iznos od 40.000 dinara mesečno.

Zaposleni u javnom sektoru imali su i u oktobru 
znatno veću neto zaradu u odnosu na privatni sektor: u 
javnom sektoru je u oktobru iznosila 55.627, a u privat-
nom 47.140, što je razlika od 8.497 dinara po zaposle-
nom. Najveću oktobarsku neto platu u javnom sektoru 
imali su zaposleni u javnim državnim preduzećima 
– 68.184, zatim u administraciji na nivou pokrajine – 
62.481, pa nivou države – 61.155 dinara. Obrazovanje 
i kultura u oktobru beleže prosečnu neto zaradu od 
52.952, a zdravstveni i socijalni rad – 50.107 dinara.

Statistika

Prosečne zarade po zaposlenom u 
Republici Srbiji, po delatnostima

Zarade Zarade bez 
poreza i doprinosa

X 2018 I-X 2018 X 2018 I-X 2018
Ukupno 69 012 68 132 49 901 49 279
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 60 683 58 700 44 000 42 608
Rudarstvo 109 536 105 742 78 315 75 632
Prerađivačka industrija 62 696 61 953 45 437 44 925
Snabdevanje elektr. energijom, gasom i parom 115 238 112 004 82 219 79 966
Snabdevanje vodom i upravljanje otp.vodama 60 999 60 328 44 220 43 774
Građevinarstvo 60 711 59 739 44 070 43 386
Trgovina na vel. i malo i popr. mot. vozila 58 209 56 942 42 218 41 331
Saobraćaj i skladištenje 63 112 61 830 45 975 45 063
Usluge smeštaja i ishrane 43 998 43 419 31 955 31 552
Informisanje i komunikacije 114 557 113 925 82 724 82 238
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 123 483 124 547 88 887 89 612
Poslovanje nekretninama 70 092 69 182 50 762 50 065
Stručne, naučne, informacione i teh. delatnosti 86 179 83 011 62 236 59 912
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 60 815 59 214 44 034 42 923
Državna uprava i obavezno socijalno osig. 81 012 80 883 58 251 58 158
Obrazovanje 72 000 71 807 51 965 51 827
Zdravstvena i socijalna zaštita 68 077 67 915 49 176 49 059
Umetnost; zabava i rekreacija 57 505 56 917 41 759 41 344
Ostale uslužne delatnosti 53 912 53 376 38 918 38 525

MOGU LI ZARADE U JAVNOM SEKTORU BITI DUPLO VEĆE OD ONIH U PRIVATNOM?
• Plate kod preduzetnika veće 1,5 procenata • Nominalni rast zarada u privrednim društvima 4,5 odsto • Za 
privrednike malo, za državu mnogo • U EU zarada u javnom sektoru po formuli 50% od rasta u privatnom  

sektoru plus godišnja inflacija, mi radimo obrnuto

PROSEČNA PLATA U OKTOBRU U SRBIJI 49.900 DINARA
• Najveće zarade u javnim državnim firmama • U Vojvodini 47.556 dinara • U Pokrajini najbolјe raditi u Novom 

Sadu, Vršcu i Pančevu • U 4 vojvođanske opštine plata ispod 40.000 dinara

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
IX 2018 66 251 70 753 106,80 47 920 51 082 102,37
X 2018 69 012 72 000 104,33 49 901 51 965 104,14

Indeksi zarada u oktobru 2018.
Zarade Zarade�bez�poreza�i�doprinosa

  X 2018
 IX 2018

  X 2018
 Φ 2017

  X 2018
  X 2017

  IX 2018
  IX 2017

  X 2018
 IX 2018

  X 2018
 Φ 2017

  X 2018
  X 2017

  IX 2018
  IX 2017

Nominalni indeksi 104,2 106,6 107,5 105,9 104,1 107,1 108,0 106,4
Realni indeksi 103,9 103,9 105,2 103,8 103,8 104,4 105,7 104,3
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УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС У УСТАНОВИ 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Један од услова за пријем у радни однос, чија се испуњеност про-
верава и током рада, у установи за образовање и васпитање јесте и 
поседовање држављанства Републике Србије, али се запосленом који 
није држављанин Републике Србије не може отказати уговор о раду ако је 
пре доношења решења о отказу поднео захтев за пријем у држављанство 
Републике Србије. 

Из образложења:

Према списима предмета, оспореним решењем директора тужене 
школе тужиоцу је отказан уговор о раду зато што не испуњава услове 
за рад из члана 120. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања, конкретно – зато што не поседује држављанство Републике 
Србије. Школски одбор је одбио тужиочев приговор и потврдио оспорено 
решење. Правноснажном пресудом поништени су решење директора и 
одлука школског одбора тужене школе, а против правоснажне пресуде 
тужена школа изјавила је ревизију.

По оцени Врховног касационог суда, ревизија је неоснована.
Наиме, у конкретном случају тужилац је у време заснивања радног 

односа код тужене школе испуњавао за то прописане законске услове – 
пре доношења решења о отказу уговора о раду доставио је туженој пот-
врду да је поднео захтев за пријем у држављанство Републике Србије, 
на основу члана 23. став 1. Закона о држављанству, и тада се сматра да 
је држављанство стекао давањем изјаве. После тога, надлежни орган до-
нео је решење да је тужилац примљен у држављанство Републике Србије.

Имајући у виду да у време доношења решења о отказу није постојао 
отказни разлог јер се на основу поменуте одредбе Закона о држављанству 
има сматрати да је тужилац већ тада имао држављанство Републике 
Србије, решење и одлука тужене о отказу уговора о раду правилно су 
поништени. (Пресуда Врховног касационог суда, Рев2. 757/2015 од 29. 
октобра 2015)

ЗАШТИТА САМОХРАНОГ  
РОДИТЕЉА ОД ОТКАЗА 

Статус самохраног родитељ, који запослене у основној и средњој шко-
ли и дому ученика штити од отказа уговора о раду по основу вишка запо-
слених, не мора се доказивати судском одлуком већ се и другим доказима 
може доказивати да је запослени у време доношења одлуке о отказу имао 
такав статус.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је била у радном односу 
на неодређено време код тужене школе, са 25% од пуног радног времена 
на радном месту наставника физичког васпитања. Тужиља је решењем 
тужене од 1. септембра 2011. године проглашена запосленим за чијим 
је радом престала потреба почев од наведеног датума. Решењем од 13. 
децембра 2011. године тужиљи је отказан уговор о раду због престан-
ка потребе за њеним радом и радни однос јој је престао даном испла-
те отпремнине, 30. децембра 2011. године, јер тужиљи није могло бити 
обезбеђено остваривање других права запосленог за чијим је радом пре-
стала потреба, из члана 36. тада важећег Посебног колективног угово-
ра за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (у 
даљем тексту: ПКУ).

Школски одбор је одбио приговор тужиље на решење о отказу уговора 
о раду.

Тужена је у поступку доношења решења о отказу уговора о раду из-
вршила бодовање на основу критеријума прописаних ПКУ: На основу 
уверења Центра за социјални рад од 4. јануара 2011. године, утврђено је 
да је 8. новембра 2005. године разведен брак тужиље и њеног супруга; 
да није одлучено о вршењу родитељског права; да тужиља самостално 
врши родитељско право и да се о деци непосредно брине и са њима живи 
у заједничком породичном домаћинству.

Из овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд је извео прави-
лан закључак да у конкретном случају није било услова да се примени от-
казни разлог из члана 179. став 1. тачка 9) тада важећег Закона о раду, а у 
вези са одредбама чл. 34. до 389. ПКУ, које искључује наступање отказног 
разлога јер тужиља као самохрани родитељ ужива посебну заштиту од 
отказа по основу вишка запослених, која је установљена ради обезбеђења 
социјалне сигурности и посебне заштите породице.

Жалбени наводи тужене у суштини се своде на указивање да битна 
чињеница – статус самохраног родитеља – није утврђена на основу прав-
но ваљаних доказа, износећи тумачење да се ова чињеница у смислу 
одредбе члана 77. Породичног закона, може утврђивати само на основу 
одлуке суда. међутим, овај суд сматра да је релевантан стварни, реални 
статус тужиље који је постојао у време престанка радног односа, што се 
утврђује из потврде Центра за социјални рад, решење о разводу брака, 
које је тужена имала још у току поступка давања отказа уговора о раду, 

као и исказа сведока.
Уверење Центра за социјални рад о чињеницама о којима тај орган 

води службену евиденцију, у смислу одредбе члана 161. Закона о оп-
штем управном поступку, има значај јавне исправе. Поред тога, терет 
доказивања чињеница које образују основ за отказ уговора о раду и 
оправданост отказа лежи на послодавцу. С тим у вези, терет доказивања 
тврдње да су у уверењу неистинито утврђене чињенице и да су испуњени 
услови за отказивање уговора о раду по основу вишка запослених био је 
на туженој школи. (Пресуда Апелационог суда у Нишу, Гж1. 245/16 од 
4. фебруара 2016)

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНОМ 
КОЈИ ЈЕ УЧИНИО КРИВИЧНО ДЕЛО 

Питање: Који су услови за престанак радног односа запосленог у 
основној школи који је учинио кривично дело?

Одговор: Правноснажна пресуда за учињено кривично дело разлог 
је за престанак радног односа у установи за образовање и васпитање – 
предшколској установи, основној и средњој школи (у даљем тексту: уста-
нова) у неколико случајева (члан 167. став 2, у вези са чланом 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, „Службени 
гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18др. закони и 27/18др. закони):

без обзира на изречену кривичну санкцију (не мора бити изречена 
казна – може и нека друга врста кривичне санкције) – ако је запосле-
ни правоснажно осуђен за неко од следећих кривичних дела: насиље�у�
породици,�одузимање�малолетног�лица,�запуштање�и�злостављање�ма-
лолетног� лица� или� родоскрвнуће,� за кривична дела примање�мита�или 
давање�мита;�за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом;

ако је запослени правоснажно осуђен на безусловну казну затвора у 
трајању од најмање три месеца за неко друго кривично дело (а не неко 
од оних наведених под тачком 1, чије извршење, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, као правну последицу повлачи престанак радног 
односа);

ако је запосленом изречена мера безбедности или васпитна мера због 
чије примене мора да одсуствује са рада дуже од шест месеци (члан 176. 
тачка 4) Закона о раду, „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17УС и 113/17).1

Одредбе Закона о раду долазе у обзир као основ за престанак радног 
односа запосленог у установи који изврши кривично дело онда када за-
посленом није изречена казна већ друга врста кривичне санкције – мера 
безбедности или васпитна мера – због чије примене од мора да одсуствује 
са рада дуже од шест месеци. Међутим, ни у том случају неће се увек 
применити одредбе тог закона.

Наиме, уколико је нека мера безбедности или кривичног дела насиље�
у�породици,�одузимање�малолетног�лица�или родоскврнуће,�за кривична 
дела примање�мита�или давање�мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, 
биће довољно само правоснажно изрицање мере, без обзира на потребу 
одсуствовања запосленог са рада и његово трајање (зато што у Закону 
о основама система образовања и васпитања, члан 139. став 1. тачка 3) 
стоји: „без обзира на изречену кривичну санкцију“).2

Примена мере безбедности или васпитне мере због које запослени 
треба да одсуствује са рада дуже од шест месеци биће основ за преста-
нак радног односа у установи само као је изречена за неко од осталих 
кривичних дела, а не за насиље�у�породици,�одузимање�малолетног�лица,�
запуштање�и�злостављање�малолетног�лица�или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање�мита�или давање�мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом.

1  Закон о раду помиње у тој одредби не само меру безбедности и васпитну меру, 
већ и заштитну меру. Ја ту меру нисам поменуо будући да је реч о прекршајној а 
не о кривичној санкцији, а постављено питање односи се на кривичну одговор-
ност запосленог. Разуме се да радни однос престаје и ако због изречене заштитне 
мере запослени мора да одсуствује са рада дуже од шест месеци.

2  Ипак, мора се признати да такав став није неупитан. Наиме, чланом 94. став 
2. Криивчног законика („Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05исправка, 
107/05исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16) прописано је да 
правне последице осуде (а једна од њих је и престанак радног односа) не могу на-
ступити ако је учиниоцу кривичног дела изречена новчана казна, условна осуда 
(ако не буде опозвана), судска опомена или кад је учинилац ослобођен од казне. 
Међутим, по мом мишљењу, Закон о основама система образовања и васпитања 
је у оној материји lex specialis у односу на Кривични законик, што значи да треба 
применити његову одредбу о престанку радног односа као правној последици 
осуде без обзира на изречену кривичну санкцију, када су у питању одређена кри-
вична дела. 

Правници одговарају



JELKA S DEČJIM ŽELЈAMA NIJE PO 
ZAKONU EU

Jelka na koju su deca iz Rota u Nemačkoj kačila papiriće s želјama ni ove 
godine neće biti ukras božićne pijace zbog straha gradskih vlasti da krši novu 
evropsku regulativu o zaštiti ličnih podataka. Godinama su mališani iz ovog 
gradića u blizini Nirnberga jedva čekali kraj godine, znajući da će bar nekima 
od njih želјe ispuniti ako ne Deda Mraz onda gradski čelnici. „Velt” piše u 
svom onlajn izdanju da su ranijih godina organizovane dečje posete vatroga-
snoj stanici, dobijali su knjige na poklon, a jedan dečak koji je napisao da bi 
želeo da postane gradonačelnik dobio je priliku da ceo dan provede s prvim 
čovekom grada. Zakon koji je stupio na snagu širom Evropske unije 25. maja 
izazvao je brojne nedoumice kod svih koji obrađuju podatke Evroplјana, a ovu 
tradiciju u Rotu je toliko zakomplikovao da su vlasti od nje konačno odustale. 

Regulativa GDPR jedinstveni je pravni okvir koji propisuje veću odgo-
vornost za one što rukuju podacima o ličnosti. Kompanije i državni organi 
mogu da sakuplјaju imena, adrese, 
elektronske adrese samo ako korisnik 
na to da pristanak. U slučaju jelke, 
deca su na papirićima pored želјa 
ostavlјala i adrese, a zakon nalaže da 
za osobe mlađe od 16 godina roditelјi 
moraju dati pristanak za obradu po-
dataka. To bi podrazumevalo mnogo 
zamorne papirologije, ali i mnogo 
više od toga. Ako kompanija ili vla-
dina ustanova ne čuvaju podatke po 
propisima, prete im ogromne kazne. 
Zakon takođe omogućava korisnicima veću kontrolu nad podacima koji se o 
njima prikuplјaju. Očigledno je da čelnici Rota žele da izbegnu bilo kakav 
rizik. Posle konsultacija sa poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti, odlučili 
su da ni ove godine ne bude jelke sa dečjim želјama. Prošle godine je takođe 
otkazana jer je GDPR već bio usvojen (2016) i čekalo se da stupi na snagu.

Poslednji put su mališani ispisivali listiće sa želјama 2016, ali je i tada zbog 
brige za bezbednost podataka jelku zamenio kovčeg želјa. Deca su kroz prorez 
ubacivala papiriće tako da su njihovi lični podaci bili zaštićeni od pogleda 
potencijalnih zlonamernih prolaznika koji bi podatke okačene na jelki mogli 
da zloupotrebe. Prošlog meseca je objavlјeno da je jedna bolnica u Portugaliji 
prva kažnjena na osnovu GDPR, i to sa 400.000 evra, jer nije sprovela odgova-
rajuće tehničke i organizacione mere da zaštiti podatke pacijenata. Zaposleni 
u bolnici imali su pristup podacima kroz lažne profile na internoj mreži. Osim 
toga, lekari su imali neograničeni pristup svim izveštajima o pacijentima, bez 
obzira na svoju specijalizaciju. 

Za kršenje propisa je propisana kazna od četiri odsto godišnjeg prometa 
ili 20 miliona evra, koji god iznos da je veći. Neke vanevropske kompanije, 
posebno američke, bile su toliko zaplašene da su prvih dana sasvim uskratile 
uslugu evropskim korisnicima. Jedan kineski proizvođač pametnih sijalica, 
povezanih na internet, obavestio je 25. maja Evroplјane da zbog novog zakona 
više neće moći da koriste njihove usluge. „Nest”, u vlasništvu „Gugla”, pro-
daje termostate i bezbednosne kamere povezane na internet. U maju su njihovi 
kupci dobili obaveštenje da će, pre nego što podese temperaturu u stanu, mo-
rati da prihvate novu ažuriranu politiku privatnosti.

Pobornici zaštite privatnosti hvale evropski zakon i očekuju da će doneti 
veću sigurnost korisnicima izvan EU jer će kompanijama biti jednostavnije da 
imaju jednu politiku za sve nego da se prilagođavaju svakoj zemlјi. Do toga, 
međutim, još nije došlo, makar ne u SAD, uglavnom zbog toga što postoje 
nejasnoće oko usaglašenosti.

Kritičari imaju zamerke da GDPR nije dovolјno precizan. Na primer, navodi 
se da kompanije moraju da obezbede „razuman” nivo zaštite ličnih podataka, 
ali nema jasne definicije šta to znači.
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GUGL NAPUNIO 20 GODINA,  
GUGL HROM 10

Pre 20 godina, dva studenta registrovala su Gugl kao privatnu kompaniju, 
a pre 10 godina pokrenut je pretraživač Gugl Hrom. Kako navodi britanski 
Metro, 4. septembra 1998. godine, dva studenta Lari Pejdž i Sergej Brin u 
garaži su odlučili da njihova životna misija bude da organizuju sve informacije 
na svetu kako bi svi mogli da ih koriste. Tako je “rođen” Gugl. Od tada, Gugl 
je postao mesto na koje ljudi širom sveta odlaze kako bi pronašli odgovore za 
kako jednostavna, tako i teška pitanja, a ponekad čak i neka banalna pitanja. 
U međuvremenu, Gugl je prerastao u imperiju, koja korisnicima pomaže ne 
samo da pristupe kako korisnim, tako i beskorisnim informacijama, već im 
daje i smernice preko Gugl Mapsa, 
pomaže da međusobno budu u kon-
taktu preko gmaila ili uči ljude da 
vežu mašnu uz pomoć snimaka na 
Jutjubu. Gugl je korisnicima omogu-
ćio da komuniciraju na više od 100 
jezika preko Gugl Translatea, kao 
i da istraže mesta koja nikada ne bi 
mogli da vide bez Gugl Earthaa itd.

KILOGRAM OSTAO KILOGRAM, 
PROMENJEN ETALON

Na Generalnoj konferenciji za tegove i mere koju organizuje 
Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) u Versaju u Francu-
skoj 16. novembra je doneo odluku da se metalni prototip kilo-
grama zameni definicijom zasnovanom na „Plankovoj konstan-
ti“. U Direkcije za mere i dragocene metale kažu za Tanjug su se 
na konferenciji sastali meteorolozi iz više od 60 zemalja sveta 
kako bi izglasali reviziju Međunarodnog sistema jedinica (SI). 
Kilogram, koji je trenutno definisan kao masa Međunarodnog 
prototipa kilograma, odnosno cilindar od legure platine koji 
se čuva u Međunarodnom birou za tegove i mere (BIPM) sko-
ro 130 godina, biće definisan Plankovom konstantom. Reč je o 
fundamentalnoj konstanti kvante fizike koja će biti univerzalna 
za upotrebu. Stabilnost cilindra, načinjenog od legure platine, a 
koji je predstavljao meru za kilogram uspešno je korišćen u na-
uci i tehnologiji, ali je doveden u pitanje tokom dugogodišnjeg 
potvrđivanja sa identičnim kopijama. U revidiranom SI sistemu, 
kažu u Direkciji, „sve jedinice biće definisane fundamentalnim 
prirodnim konstantama“, što osigurava, kažu, stabilnost SI si-
stema i otvara mogućnost razvoja i upotrebu novih tehnologija, 
uključujući kvantne tehnologije.

„Predstojeća redefinicija SI sistema predstavlja prekretnicu za 
budući naučni razvoj“, kaže v. d. direktora Direkcije za mere i dra-
gocene metale Čedomir Belić. On smatra, da se upotrebom funda-
mentalnih konstanti u redefinisanju jedinica fizičkih veličina otva-
raju dodatne mogućnosti za unapređenje naučnog rada, otkrivanje 
novih tehnologija i rešavanje pojedinih savremenih izazova. 

U Direkciji ističu da se vrednost redefinisanih jedinica neće 
promeniti odnosno da će „kilogram i dalje ostati kilogram“. Ina-
če, nekadašnja Kneževina Srbija pristupila je Metarskoj konven-
ciji 21. septembra 1879. godine i time je preuzela obavezu da 
uvede Međunarodni sistem jedinica (SI) i ostvaruje nacionalne 
etalone u skladu sa definicijama koje utvrđuje Generalna kon-
ferencija za tegove i mere (CGPM), kao vrhovni upravni organ 
Konvencije.

POMERANJE SATA LOŠE UTIČE NA 
UČINAK U ŠKOLI

Više od 80 odsto građana Evropske unije je protiv letnjeg i 
zimskog računanja vremena - pokazuju podaci elektronskog 
istraživanja. Zato je odluka Evrope da sledeća godina bude po-
slednja u kojoj se pomeraju kazaljke na satu, a sve zemlje će mo-
rati do aprila 2019. godine da izaberu - letnje ili zimsko. I Srbija 
će ukinuti sezonsko pomeranje kazaljki, ali ostaje dilema - da li 
izabrati zimsko ili letnje vreme? Časovnike smo pomerili jedan 
sat unazad u nedelju 28. oktobra. Šta će se posle toga desiti još 
ne znamo. Većina građana rado prihvata ukidanje sezonskog 
pomeranja kazaljki, ali ima i onih koji ništa ne bi dirali.

Letnje računanje vremena osmislio je pre 110 godina građevi-
nac Vilijam Vilet, koji je primetio da Britanci leti spavaju i kada 

odavno svane, a noću poslove završavaju uz sveću. Njegov 
predlog usvojila je Nemačka 1916. godine, a u Srbiji se kazaljke 
dva puta godišnje pomeraju od 1983. godine.

Neke studije su pokazale da pomeranje sata loše utiče na ljud-
sko zdravlje. Određeni broj dece u vreme promene ima slabiji 
učinak u školi, a zaposleni su manje produktivni.

Prof. dr Danica Grujičić napominje da se psihijatrijski poreme-
ćaji u statistički značajnoj meri javljaju posle promene vremena. 
Reč je o izolovanim epizodama depresije, maničnog ponašanja 
i samoubistava. „Rusija je 2011. godine to ukinula upravo zbog 
statistički značajnog broja samoubistava u toj sedmici kada se 
menja vreme. Postoji i neka tendencija da se i češće javljaju po-
vrede na radu, da se češće javljaju saobraćajni udesi, da se ljudi 
teže prilagođavaju. Za šest do osam odsto je čak povećan broj 
infarkta u prvom ponedeljku posle promene vremena“, navodi 
profesorka Grujičić.


