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Како смо вас већ обавестили пре пар месеци, НСПРВ је кренуо у 
сусрет новим изазовима, стављајући партиципацију сваког члана на 
прво место! Да би обезбедили такву врсту организовања, посегли смо 
за новим технологијама које нуде могућност другачије комуникације. 

Поред уобичајених одељака (АКТУЕЛНО) на којима се налазе вести 
и саопштења организације, као и одељак намењен догађајима које син-
дикат организује, у одељку „МРЕЖЕ“ имате приступ свим медијима на 
друштвеним мрежама (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram). 

У одељку „БИБЛИОТЕКА“ налази се база података за преузимање, 
а у њој су материјали подељени у фолдере (Синдикални солидарни 
фонд, одговори правне службе, Информатор о раду синдиката, про-
писи и одлуке, плакати и леци, табеле, презентације и обрасци које 
ћемо у даљем раду користити).

У одељку „ПРАВНА СЛУЖБА“ можете путем Скyпе апликације по-
ставити питања нашима адвокатима. У одељку „КОНТАКТ“ можете 
нам послати маил поруку, пријавити се за нотификовање важних 
саопштења, и видети наше адресе и контакте где нас можете пронаћи.

Посебну пажњу посвећујемо одељку „АНКЕТА“ где ће сви наши 

чланови у наредном периоду добити свој ID број и начин приступа 
том одељку, а где ћемо у реалном времену моћи имати увид у ставове 
чланства и на основу њих доносити одлуке. У наредном периоду, за 
ту врсту комуникације биће умрежена једна апликација „ТЕЛЕГРАМ“ 
која је најзаштићенија апликација за размену порука и материјала. 
Такође вас подсећамо да запратите налоге НСПРВ на друштвеним мре-
жама (линкове имате у самој апликацији у одељку „МРЕЖА“) и да се 
што активније укључите у све активности синдиката! #SindikatToSiTi! 
На линку https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.foujo
lvxagwnhcvbmxkkmcqybugrpiwjiesylsdzz&fbclid=IwAR3hTrGK_1E_
yaOVlWZ3vdBNWTJ78RMak095oX_7KAY_coZPNvaWkTHcSQo nalazi 
se adresa sa koje možete potpuno бесплатно преузети апликацију Неза-
висног синдиката просветних радника Војводине.

� Проф.�Душан�Кокот,�потпредседник�НСПРВ

Да је тржиште уџбеника и те како ис-
платив посао, између осталог, показује и 
чињеница да се око сваке измене везане за 
издавање школских књига дигне прашина у 
јавности и међу издавачима. Тако је допис 
Министарства просвете који је 21. јануара  
упућен школама, да предстојећег септем-
бра неће бити новог избора уџбеника за 
први и пети разред „због потребе да се и 
на овај начин пружи финансијска подршка 
родитељима ученика”, упалио црвену лампи-

цу у издавачким круговима. 
Поједине издавачке куће муњевито су 

реаговале, упозоравајући да је то у су-
протности са Законом о уџбеницима, који 
прописује да се после годину дана употребе 
новоуведеног комплета књига школе морају 
поново изјаснити које уџбенике желе у  раз-
редима са реформисаним програмима, как-
ви су код првака и петака. Тај апел био је, 
очигледно, успешан, јер се Министарство 
просвете 23. фебруара поново огласило и 
појаснило да школе могу одлучити да поно-
во бирају уџбенике за први и пети разред, уз 
образложење које ће дати Савету родитеља. 
У допису министарства је наглашено да је 
претходно саопштење било само препорука 
школама, као и да је пред почетак ове школ-
ске године одобрен поприличан број издања 
– 69 уџбеника за први разред и 106 школских 
књига за пети разред, од 16 различитих из-
давача.

Добит од првобитне препоруке мини-
старства о обустави новог избора књига, 

поред родитеља, засигурно имају и изда-
вачи чија су издања школе већ одабрале 
почетком ове школске године. По изласку 
новог каталога одобрених наслова за први 
и пети разред види се да од 175 понуђених 
школских књига готово трећину, односно 
52, штампају издавачке куће „Клет”, „Нови 
логос” и „Фреска”. Све су део исте групације 
и према незваничним проценама заступљене 
су на тржишту уџбеника са бар 50 одсто. Из 
ових издавачких кућа нису се огласили. Али, 
о свом негодовању медије су обавестили из-
давачи који тек намеравају да уђу на тржиш-
те уџбеника за први и пети разред и који су, 
водећи се словом закона, штампали нова 
издања.
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b) Dvorske škole su postojale na dvorovima svih vla-
dara iz porodice Nemanjića. Vladalačka deca i deca druge 
vlastele sticala su u ovim školama pismenost i tu zadobija-
la svoje prvo „viteško“ obrazovanje i vaspitanje. I ove škole 
bile su uređene po vizantijskom tipu, dosta slično odgova-
rajućim školama na zapadu (riterske). Zabeleženo je odr-
žavanje jedne viteške priredbe na polјani pored Prištine. 
Na toj priredbi se zabavlјala plemićka mladež nadmećući 
se u jahanju i gađanju koplјem. Vladaoci su najčešće slali 
svoju decu na školovanje i vaspitanje u Dubrovnik (1351).

Na dvoru kralјice Jelene (Anžujske) postojala je škola 
za vaspitanje siromašnih devojaka. U toj školu su odabra-
ne devojke sticale pismenost, učile se lepom ponašanju i 
vežbale u ručnim radovima. Jedan stari biograf ovako piše 
o toj školi: „Zapovedi u celoj svojoj oblasti sabirati kćeri 
sirotih roditelјa, i njih hraneći u svome domu, obučavaše 
svakom dobrom redu i ručnom radu, koji priliči za ženski 
pol. A kad su odrasle, udavaše ih za muževe pa idu u svoje 
kuće obdarujući ih svakim bogatstvom, a na mesto njih 
uzimala je druge devojke kao prve“.

v) Privatne škole osnivali su, po odobrenju nadležnog 
episkopa, učeni pojedinci, da bi u njima svojim učenicima 
davali osnovno, srednje i više obrazovanje, koliko je koji 
učitelј sam znao. Zna se da je bilo više takvih škola „po 
trgovima i varošima“. Jedan biograf o tadašnjim privat-
nim školama ovako piše: „I nađoše nekog učitelјa, i njemu 
dadoše svoga sina da uči knjige i njih za malo vremena 
nauči“. U privatnim školama učila su samo deca bogatih 
roditelјa koja su se htela odati nekom svetovnom zanima-
nju za koje se tražila pismenost. Zbog toga su sve privatne 
škole imale izrazito svetovni karakter. Na srednjem i vi-
šem stupnju tih škola učio se i grčki jezik kao strani jezik. 
Arhiepiskop Danilo drugi, kao plemić (paž i skutonoša 
kralјa Milutina), školovao se u nekom privatnom „učili-
štu“ u kome je bilo više đaka. Baš za vlade kralјa Milutina 
(1282-1321) otvoreno je najviše privatnih škola. A naro-
čito se umnožavaju posle zvanične zabrane da „dečaci i 
golobradi (ćosavi) lјudi ne mogu učiti u manastirima“.

Razvijena pismena radnja po mnogim oblastima života 
zahtevala je izvežbane pisare. Državne kancelarije sa vrlo 
razvijenom prepiskom postoje još od dvanaestoga veka. 
Pored ostalog one vode i dosta razgranatu diplomatsku 
prepisku te su im potrebni vešti i iskusni pisari i poznava-
oci stranih jezika, feudalna vlastela takođe ima sopstvene 
kancelarije u kojima se pišu pisma, ugovori, povelјe, pri-
znanice, računi i tome slično. Od Dušanova vremena sud-
sko osoblјe je moralo biti pismeno.

Opšti izgled naše srednjevekovne škole 
lepo je dat (iako po vizantijskim uzorima) 
u nekim našim crkvenim životopisima. 
Najstarija slika škole za koju sada znamo 
jeste ona iz četrnaestoga veka u manasti-
ru Staro Nagoričane. Na toj slici se vidi 
majka kako vodi sina u školu. Dete nosi u 
ruci list hartije ispisan slovima. Pred njima 
je učitelј koji se oslanja na štap. Istu sliku 
nalazimo i kasnije, u sedamnaestom veku, 
samo dosta izmenjenu, nešto savremeni-
ju. Ovde dete vodi otac prema svetovnom 
učitelјu, pored koga sedi na zemlјi neko-
liko đaka koji drže u ruci po list harteje 
ispisan azbukom (Morača i Peć). Tekst ovih listova (azbuka) poklapa se sa tek-
stom iz našeg prvog bukvara Save Inoka-Dečanca. U natpisu slike u manastiru 
Morači nalazi se i reč „u č i l i š t e“.

Školovanje van zemlјe bilo je vrlo razvijeno za sve vreme do konačnog pada 
srpske države pod Turke. Pojedinci su išli na školovanje u Solun, Hilandar, Ca-
rigrad, Jerusalim i druga mesta na Bliskom Istoku. Sem bogoslovskih nauka 
naši lјudi tamo uče još i pravne nauke, istoriju, filozofiju i grčki jezik. Najviše 
radi tih koji odlaze na studije van zemlјe podižu se tamo naše crkve i manasti-
ri, koji ovima više služe kao konačište nego kao bogomolјe. Kralј Milutin je u 
Carigradu osnovao i izdržavao jednu bolnicu sa više kreveta za bolesnike. Za 
tu bolnicu on je sakupio „vračohudogije“ (iskusne lekare) te je od nje napravio 
neku vrstu klinike u kojoj su se vežbali i spremali za lekare lјudi iz Srbije.

Od trinaestoga veka odlazi se na školovanje i u Dubrovnik. Tamo su se školovali 
mnogi naši „dijaci“. Početkom četrnaestog veka jednim zakonom Dubrovačke re-
publike zabranjeno je deci pravoslavne vere da posećuju „samostanske škole“.

Ma šta tamo izučavali, oni koji idu van zemlјe ne Istok, usvajaju vizantij-
sku civilizaciju koja je bila „čudnovata civilizacija, najprefinjenija, najotmenija, 
koju je za dugo vremena poznavao Srednji vek“. Oni koji tamo idu najpre mo-

raju da nauče grčki jezik te posle u zemlјi služe kao pre-
vodiocu grčkih naučnih i drugih dela. Gotovo da nije bilo 
iole bolјeg i poznatije intelektualnog radnika toga doba 
koji nije išao na Istok radi proširenja i produblјenja svoga 
obrazovanja.

3. NASTAVA

Sadržina učenja elementarnog stupnja jeste sticanje 
pismenosti, učenje čitanja i pisanja. Na srednjem i višem 
stupnju učenja sadržaj učenja je različit i zavisan je od 
vrste škole. U crkvenim školama sadržina učenja je cr-
kveno-obredna i teološka. U dvorskim školama se neguje 
viteški duh na sličan način kao i na zapadu. U privatnim 
školama sadržina učenja je pretežno svetovna i praktična.

Intelektualno vaspitanje toga vremena bilo je upućeno 
pretežno na saznavanje načela hrišćanstva i upoznavanje 
sklopa vizantijskog društva i države. Grčka literatura po 
tim pitanjima stoji u centru interesovanja, jer je ulazila u 
sastav svakog višeg obrazovanja.

Moralno vaspitanje je bilo krajnje jednostrano, jer je 
kod vaspitanika razvijalo duh ropske poslušnosti i pokor-
nosti.

Estetsko vaspitanje je bilo na znatnoj visini. Estetski 
uticaj vršile su, na one koji su se školovali, najpre same 
monumentalne građevine sa svojom strogom pravilnošću 
i skladnošću, zatim lepota njihova ukrašavanja. Crteži i 
životopisi po zidovima hramova umnogome su zamenji-
vali pisani istoriju. Crkveno pevanje takođe je bilo jedan 
od važnih činilaca estetskog vaspitanja ovoga vremena.

Telesno vaspitanje bila je isklјučiva privilegija plem-
stva. Ostali su imali da se upravlјaju prema hrišćanskom 
učenju da je „Telo tamnica duše koje se treba što pre oslo-
boditi“. Ovog učenja najranije hrišćanstva nije se kasnije 
pridržavao ni sam kler.

Nastavni jezik je bio svuda staroslovenski, onaj na koji 
su prevođene knjige s grčkog. Ipak se taj jezik u dvorskim 
i privatnim školama postepeno počeo ponešto razliko-
vati od onoga koji je i dalјe čuvan u crkvenim školama. 
Nastavnik jezik se vremenom sve više i više menja i pri-
bližuje narodnom govornom jeziku. To se vidnije zapaža 
tek posle trinaestog veka. U starim pismima, povelјama 
i svetovnim zakonima, jezik je mnogo bliži govornom 
jeziku nego onaj u crkvenim knjigama i bogoslovskim 
raspravama. Tada se javlјa tzv. srpska recenzija staroslo-
venskog jezika na taj način što u književni jezik ulaze u 

većem broju srpske govorne reči i jezični 
oblici. Gdešto se nađu, u knjigama, i cele 
rečenice u čistom narodnom govoru, kao 
naprimer: „Blagoslovi i prosti brate!“ ili 
„Ne ukloni se ni na desno ni na levo!“

Nastavna metoda kojom se stiče ele-
mentarna pismenost jeste, otkad znamo, 
metoda s r i c a nj a. I tu metodu smo 
primili od grčkih učitelјa, iako ona nije 
njihov pronalazak. Vrlo je verovatno da su 
Grci ovu metodu pozajmili od Jevreja čija 
imena slova označavaju stvarne predmete 
na koje liče: alef (goveče), beth (kuća), ga-
mel (bič) itd. Sticanje prve pismenosti po 

toj metodi teklo je ovim redom:
Učenje slova po imenima (Az, Buki, Vjedi itd) azbučnim redom, unapred 

i unazad.
Sricanje slogova po imenima slova.
Sricanje reči po slogovima: jednosložnim, dvosložnim i višesložnim.
Čitanje iz časlovca.
Vežbe pisanja sa pregleda.
Čitanje psaltira i drugih knjiga.
Nastavni postupak je individualan. Učitelј uvek radi samo sa po jednim uče-

nikom. Za Klimenta je zabeleženo da je ovako obučavao decu: „Učaše decu jedne 
upoznavajući sa slovima, drugima tumačeći smisao pisanoga, trećim vežbajući 
ruku pri pisanju“. U jednom zapisu iz poznijeg vremena metod sricanja opisuje se 
ovim rečima: „Privatni učitelјi za prve početke uzeli bi svako dete za se, te bi ga učili 
poznavanju slova alfabetičnim redom pak bi zatim prešli na sricanje i na slovkanje 
(izgovor reči) dok bi se napokon došlo do čitanja...“. – „Pri pisanju učitelј bi vodio 
ruku učenika da, piše te bi se zvao posve zadovolјnim kad bi ga do toga stepena 
doterao da mu mehanički znade prepisivati obrazac“ (Dubrovnik, 14 vek)

(Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

VASPITANJE U SRBA (IV)
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Пише: Владимир Поповић* 

У српској научној заједници 
се дуго нагомилавају не-
сугласице, много је 
супротстављених табора и от-
ворених фронтова – факултети 
и институти, друштвено-хума-
нистичке и остале науке, при-
ватне и државне институције, 
а имамо и наслеђе неуспелог 
конкурса за научне пројекте 
из 2016. Министарство про-
свете, науке и технолошког 
развоја је, узевши у обзир све 
претходно, као и чињеницу 
да је велика већина истраживача у научној 
заједници незадовољна постојећим закон-
ским оквиром, одлучило да спроведе комплет-
ну реформу система финансирања науке и 
истраживања. Расписивање пројектног позива 
по сличним правилима која су важила до сада 
нам не би донело ништа ново, све би се, мање-
више, одвијало као и претходне деценије, сва-
ко од нас би се бавио само оним темама којима 
жели да се бави, углавном би учествовали исти 
истраживачи, и евентуално би међу њима биле 
мало подељене улоге. Циљ реформе је да се са 
постојећег пројектног система финансирања 
пређе на комбиновани институционално-
пројектни модел. Претходна одлука је подржа-
на Стратегијом научног и технолошког развоја, 
као и Акционим планом владе.

Први конкретан корак у тој реформи већ је 
учињен – у Народној скупштини је почетком 
децембра усвојен Закон о Фонду за науку. Закон 
је припремљен кроз радну групу, јавна расправа 
је добро протекла, а већину добро аргументова-
них примедаба смо прихватили. То је нов закон 
за нову институцију, каква постоји у скоро свим 
државама које имају развијену науку. Закон о 

фонду је велики успех мини-
старства, јер је то први нови 
закон донет у овој области по-
сле пуних 12 година.

Други, кључни корак у 
реформи система је израда 
новог кровног закона о на-
уци и истраживањима, за 
који је јавна расправа у току. 
Овим законом желимо да 
решимо институционално 
финансирање истраживача, 
да не зависе, као до сада, од 
тога да ли су прошли на неком 
пројекту или не. И то је већ 
дуго захтев научне заједнице. 

Поред тога, закон доноси низ важних новина. 
Јавна расправа траје 30 дана, имамо скупове 
на четири највећа универзитета и верујемо 
да ћемо у наредна два месеца имати коначан 
предлог текста. Министарство је отворено за 
све примедбе и не постоји ниједан члан који 
се не може променити уколико буде исправно 
образложен, што смо и доказали код Закона о 
Фонду за науку.

Једини већи изазов, а који ћемо решити у 
сарадњи са универзитетима и институтима, 
је статус истраживача на факултетима, који 
нису у настави, а примљени су преко пројеката 
и баве се искључиво научним радом. Ова гру-
па је из године у годину нарастала и сматра-
мо да је тренутак да је законски дефинишемо. 
Све корекције Нацрта закона, у правцу бољег 
дефинисања критеријума и услова за ову групу 
истраживача, могуће су. Није проблем у новцу, 
тражимо смислено решење које ће подржати 
цела заједница. Статус кво није решење. До-
сад су ти углавном млади људи били потпуно 
незаштићени, јер су им уговори о раду трајали 
само до истека текућег пројектног циклуса. Да 
циклус није продужен, они би 31. децембра 

остали без посла. Поједини факултети морају 
да покажу флексибилност, јер те истраживаче 
немамо равномерно распоређене.

Министарство је ове године пуно учинило на 
подмлађивању наше научне заједнице кроз по-
зив за укључење 1000 младих истраживача на 
пројекте. Позив је био изузетно успешан, при-
мили смо 870 истраживача, који имају просечну 
оцену изнад девет и рођени су 1988. или касније. 
Сад имамо додатни позив за њих још 100, који 
су ове године уписали докторске студије. Те по-
зиве смо објавили зато што је просечна старост 
истраживача које финансирамо неприхватљива 
– у марту смо у систему имали мање од хиљаду 
истраживача млађих од 30 година. Данас их 
имамо преко 1830. Тиме шаљемо јасну поруку 
да младе желимо у систему, да хоћемо да остану 
код нас и овде се развијају. Желимо и да нам се 
један део института бави пословима важним за 
државу, јер су неки од њих зато и основани. Ре-
зултати које очекујемо од научне заједнице нису 
само радови на СЦИ листи, већ и конкретни до-
приноси држави и целом друштву. То важи и за 
истраживаче са универзитета.

Ефекти свих ових промена неће се видети 
брзо, али ће дугорочно, верујем, бити изузетно 
велики. Желимо да наградимо најбоље, да нови 
систем за пет година покаже ко је успешнији, а 
ко мање, да само оне успешне још јаче финанси-
рамо, а оне неуспешне да престанемо. Понекад 
делује да одређене групе у заједници праве што 
већу турбуленцију, али не да би нешто проме-
нили, већ да би задржали тренутно стање. Пут 
реформи којим смо кренули, усвајањем Закона 
о Фонду за науку, трасиран је и њиме ћемо на-
ставити да корачамо. Имаће ту пуно препрека, 
али да би се стигло до циља, мора се ићи напред 
– корак по корак.

 *државни секретар у Министарству 
 просвете, науке и технолошког развоја

(Ре)форма науке

РЕФОРМА СИСТЕМА ФИНАНСИРАЊА НАУКЕ 
- ВЕЋИ ДОПРИНОС ДРУШТВУ

Piše: Željko Šljivančanin*

Deklarativno isticanje nauke kao delatnosti od strateškog 
značaja za Republiku Srbiju ovih dana pada u vodu u sudaru 
sa vestima iz Instituta „Vinča”. Glavni akteri su direktorka 
instituta, njen muž i brojni članovi porodice zaposleni u in-
stitutu. Tu su i pet pomoćnika i nekoliko „mladih lavova”, 
odnedavno pristiglih kao dodatno pojačanje ionako brojnoj 
institutskoj administraciji.

Bez obzira na šarolike kvalifikacije i radno iskustvo, za-
jednička im je lojalnost direktorki, nagrađena izuzetno vi-
sokim platama. Dokumentovane primere raširenog nepo-
tizma, nenamenskog trošenja novca i višemesečne žalbe na 
marginalizaciju nauke u najvećem srpskom naučnom insti-
tutu, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
uporno ignorišu ili se proglašavaju nenadležnim.

Javnost je proteklih nedelja bila u prilici da se bliže upozna sa vrlo neobič-
nim argumentima direktorke Instituta „Vinča”, iznetim kao odgovor na javne 
kritike. Bez obzira na primedbu da se njeno ime nalazi u registru funkcionera 
Agencije za borbu protiv korupcije, direktorka će u „Pištaljci” tvrditi da nije 
funkcioner, a zatim insistirati da nepotizam ne postoji jer sa svojim višegodiš-
njim partnerom ne živi u bračnoj zajednici (on na društvenim mrežama tvrdi 
suprotno)

Iz novina saznajemo i da direktorka smatra da je objavljivanje naučnih rado-
va u vrhunskim međunarodnim časopisima društveno beskorisno i treba biti 
zamenjeno radom korisnim za državu. Svesna je da ideja nije popularna među 
naučnicima, ali izgleda nije svesna da nije ni originalna i da je često promovisa-
na od strane diletanata, greškom uzdignutih na nivo kreatora naučne politike.

Nažalost, za godinu dana provedenih u rukovodećoj fotelji ambiciozna di-
rektorka je već dosta uradila na marginalizaciji nauke u Institutu „Vinča”. Neki 
od najboljih studenata Beogradskog univerziteta, koji nisu otišli u inostranstvo 
već ostali ovde, rade za platu od oko 50.000 dinara. Njihov 28-godišnji vršnjak, 

koji je šef računovodstva instituta, zarađuje oko 150.000 
dinara, otprilike tri puta više od devojaka i momaka koji 
privode kraju rad na svojim disertacijama. Kada doktorira-
ju, najboljima će plata porasti do 80.000 dinara i biti oko 
polovine zarade mladog stručnjaka za računovodstvo

Ako se nakon nekoliko godina postdoktorske specija-
lizacije na najboljim svetskim univerzitetima neko od već 
afirmisanih naučnika vrati u „Vinču” može da očekuje platu 
do 100.000 dinara, kojom će dostići primanje direktorkinog 
devera – referenta za protivpožarnu zaštitu. Kada sa 15 ili 
20 godina radnog iskustva naučnici konačno steknu najviše 
naučno zvanje u Srbiji – očekuju zaradu do 110.000 dinara.

Tada će zarađivati približno kao direktorkina zaova, 
zadužena u Institutu za evidenciju javnih nabavki, ali pri-
manja 28-godišnjeg šefa računovodstva za naučnike ostaju 

nedostižna. A šta tek reći za njegovog 31-godišnjeg kolegu koji je odlukom di-
rektorke postavljen za šefa administracije i zarađuje oko 230.000 dinara meseč-
no. Do ovakve plate je teško dogurati i sa dodatkom za članstvo u SANU. Ipak, 
najveća plata u administraciji je rezervisana za muža. Njegovih 270.000 dinara 
je otprilike isto koliko prihoduje i sama direktorka.

Direktorka će opet dati interesantno objašnjenje. Javnost će obavestiti da su 
visoke plate članova porodice i pomenutih „mladih lavova” posledica izuzetnog 
pregalaštva u radu. Ona to ceni, velikodušno ih nagrađuje i, kako ističe, na taj 
način se bori protiv odliva mozgova. Naučnike ne nagrađuje jer oni pišu besko-
risne radove, a utisak je da je njihov odlazak zapravo poželjan. U njenoj viziji 
Nacionalnog naučnog instituta, za nauku i naučnike jednostavno nema mesta. A 
u pravljenju te vizije joj osim pet pomoćnika svesrdno pomaže i novi rukovodi-
lac sektora za strateško planiranje – momak u kasnim dvadesetim koji je nakon 
diplomiranja na Megatrendu karijeru gradio kao šef prodaje u privatnoj bolnici. 

 *naučni savetnik Instituta „Vinča”  
 i dopisni član SANU

NAUKA U SENCI PORODICE I PRIJATELJA
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(Re)forma nauke

Пише: Зоран В. Поповић*

Могло би се сматрати да 
постоји општи консензус за 
промене досадашњег начина 
организације и финансирања 
науке у Републици Србији. Он 
се базира на важећој Стратегији 
научно-технолошког развоја 
РС и Акционом плану за њено 
спровођење. Наведеним до-
кументима се, поред осталог, 
предвиђа да се досадашњи 
пројектни начин финансирања истраживања 
замени институционално-пројектним моделом.

Први корак у овој реформи начињен је 
усвајањем Закона о научном фонду, почетком де-
цембра 2018. године. Један од најважнијих задата-
ка Фонда је спровођење компетитивног конкурса 
за финансирање новог циклуса научноистражи-
вачких пројеката. да би се приступило овом по-
слу, неопходно је озаконити институционално 
финансирање, што је задатак новог закона о на-
уци, чији је нацрт објављен почетком децембра 
прошле године. Јавна расправа, која је трајала до 
половине јануара 2019. године, указала је и на не-
достатке који се лако могу отклонити.

Највише пажње изазвао је члан 126. у по глављу 
Прелазних и завршних одредби Нацрта закона, 
којим се санкционише тренутно стање на уни-
верзитетима у Србији. Реч је о следећем: током 
пројектног циклуса започетог 2011. године, који 
још траје, на појединим факултетима већине 
универзитета у РС дошло је до ангажовања но-
вих истраживача за рад искључиво на научно-

истраживачким пројектима. 
Њихов рад (плате плус директни 
материјални трошкови, ДМТ1 и 
ДМТ2) у потпуности се финан-
сира (100 одсто), из науке, преко 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (МПНТР). 
Тренутно имамо 1.431 овако фи-
нансираног истраживача на свим 
универзитетима у РС. Предњачи 
Београдски универзитете са 768, 
затим Универзитет у Новом 
Саду са 333 и универзитети у 

Крагујевцу (157) и Нишу (154). Највише их је ан-
гажовано на Филозофском факултету у Београду 
(131), на ПМФ-у (102) и ТФ-у (90) у Новом Саду, 
као и на Биолошком и Медицинском факултету 
Универзитета у Београду (по 83). Поред наведе-
них истраживача, из пројеката науке потпуно се 
финансира још 287 истраживача који су запосле-
ни у иновационим центрима (ИЦ). Најбројнији 
је ИЦ Технолошко-металуршког факултета у 
Београду са 103 финансирана истраживача, а 
следе ИЦ Машинског факултета (62) и Хемијског 
факултета (54). Укупан број финансираних ис-
траживача на факултетима и у иновационим 
центрима је 1.718, што је готово половина броја 
финансираних истраживача у свим научним ин-
ститутима у РС (3.736) и око 25 одсто од укупног 
броја универзитетских наставника и сарадника 
(7.074) чији се истраживачки рад финансира пре-
ко пројеката МПНТР.

Овакво стање је неодрживо из два разлога. 
Први, иновациони центри су формирани према 
Закону о иновационој делатности за рад на ино-

вационим пројектима, а не за рад на пројектима 
основних истраживања и технолошког развоја, за 
које области нису ни акредитовани. други, светска 
универзитетска заједница не познаје праксу која 
је код нас, надам се, привремено уведена. наиме, 
универзитетски наставници и сарадници баве 
се и наставом и науком. сви остали (докторан-
ди, постдокторанди, гости и други истраживачи) 
запошљавају се на универзитету само у временски 
ограниченом периоду, колико трају пројекти и про-
грами на којима су ангажовани. Управо то и пред-
лагач закона МПНТР хоће да уреди, предлажући у 
оквиру члана 126. став: „Од дана ступања на снагу 
овог закона, факултети и иновациони центри не 
могу ангажовати истраживаче у истраживачким 
и научним звањима, осим истраживача ангажо-
ваних преко пројеката Фонда за науку Републике 
Србије, међународних пројеката и свих других 
буџетских средстава изван Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Ово ангажовање је 
временски ограничено на период трајања предмет-
них пројеката“. За превазилажење постојећег стања 
у оквиру истог члана нуди се чак шест могућности 
и временски период за прилагођавање од пет годи-
на. Некима је и ово недовољно и хтели би да сви 
који су сада запослени пређу на институционално 
финансирање уз даље повећање броја сарадника 
путем нових пројеката, правећи тако институ-
те у оквиру факултета, и то често у областима у 
којима већ постоје научни институти, неки од на-
ционалног значаја. За овакво понашање постоји 
и материјални интерес, јер су ДМТ1 трошкови по 
истраживачу у науци двоструко већи од истих у 
просвети. Тај проблем треба решавати променом 
Уредбе о нормативима и стандардима услова рада 
универзитета и факултета за делатности које се 
финансирају из буџета, која није мењана од 2007. 
године. Конкурс за компетитивне пројекте више 
нико и не помиње.

*Научни сарадник Института  
за физику Београд

ДА ЛИ ЈЕ СПОРАН НАЦРТ 
НОВОГ ЗАКОНА О НАУЦИ?

Piše: Stevan Stankovski*

Često svojim studentima govorim da su u srpskom jeziku 
možda najmanje volјene reči: promaja, promena i pisanje. Što 
se tiče reči promaja, u šali kažem da imam skoro potpuno ra-
zumevanje za ovu reč i šta ona označava. Za ostale dve reči, ne-
mam puno razumevanja i zapravo mi služe kao dobra osnova da 
svoje studente podstaknem na razmišlјanje kako da ih iskoriste 
za svoju bolјu budućnost. Pokušaću to isto da uradim i kod dela 
svojih koleginica i kolega koje u svom opisu posla imaju bavlјenje 
naučnoistraživačkim radom. Povod je predlog zakona o nauci i 
istraživanju (u dalјem tekstu samo Zakon). Prvo da iskoristim 
reč promena. Sigurno da se po prioritetu na prvom mestu nalazi 
problem finansiranja naučnih istraživanja. Postojeći model ima 
previše slabosti i svima je jasno da je u ovom obliku neodrživ.

Izneću svoj prilaz, koji u velikoj meri može da se ostvari no-
vim predlogom Zakona i reši dobar deo problema vezanih za finansiranje istra-
živača. Državni instituti moraju da imaju odgovarajuće istraživačke zadatke, za 
čije izvršenje država treba da obezbedi pare. Zadaci moraju da budu srazmerni 
raspoloživom novcu. U sličnoj situaciji (samo sa manjim iznosom, jer ostvaru-
ju prihode i iz nastave) trebalo bi da se nalazi i svi u nastavnim zvanjima koji se 
bave istraživanjem na fakultetima. Na ovaj način trebalo bi da se zadrži najveći 
broj istraživača i da imaju osnovne uslove za svoj minimalni napredak i stica-
nje/razvijanje znanja. Svi oni koji poseduju odgovarajuće veštine, sposobnosti, 
znanja, ambicije, žele veće prihode... moraju da se nadmeću za dobijanje novca 
iz Fonda za nauku. Za dobijanje projekta kod Fonda za nauku mogu da kon-
kurišu svi, i državni i privatni instituti/fakulteti. Dobijanjem novca iz Fonda 
za nauku treba da se finansiraju ne samo istraživači, oprema, nego i laboranti, 
pomoćno osoblјe i svi drugi troškovi koji su prisutni u obavlјanju poslova ve-
zanih za projekat. Na projektima koji se dobijaju preko Fonda za nauku treba 
ostaviti mogućnost da se angažuju i stranci, kako bi se povećali mobilnost i 
kvalitet i pospešila konkurentnost među istraživačima. Angažovani na ovim 

projektima ne moraju biti stalno zaposleni, i to zavisi od institucije koja je 
uklјučena u projekat.

Najveći izazov u ovom prilazu je određivanje i provera izvršenja postavlјenih 
zadataka. Za ovaj posao potrebno je da se kandiduju ne samo istraživači, nego 
i predstavnici društvene zajednice i privrede. Moraju biti plaćeni za ovaj posao 
i ne mogu za vreme njegovog obavlјanja (i isti period nakon isteka mandata) 
da učestvuju na projektima kod Fonda za nauku. (Mora da postoji zajednička 
vizija i odgovornost za sva tri navedene subjekta). Sve dok se ne definišu pro-

jekti kod Fonda za nauku, mora da postoji prelazni period u ko-
jem će svi do sada angažovani istraživači (kako na institutima, 
tako i na fakultetima) imati obezbeđeno finansiranje. Promene 
koje donosi ovaj prilaz lako se implementiraju i praktično su 
deo novog zakona, u suštini daju za najveći broj istraživača du-
goročnu sigurnost. Potrebna je samo dobra volјa svih nas koji 
smo deo istraživačke zajednice da prihvatimo i implementira-
mo Zakon. Svi moramo znati da smo deo tržišne ekonomije, 
da se mnogo stvari menja u bližem i dalјem okruženju, hteli mi 
to ili ne, i da je neodrživo da se ništa ne promeni. Ako ništa ne 
promenimo, onda smo svi izgubili.

Što se tiče reči pisanje, mora se odati priznanje svim kolegi-
nicama i kolegama koji imaju hrabrosti da svoja razmišlјanja 
iznesu u javnost. Rizik da budu izloženi od anonimnih čitatelјa/
botova raznim analizama, da budu etiketirani na razne načine, 
obeshrabruje i obesmišlјava većinu autora da javno iznesu svoje 
mišlјenje. Što je veći broj mišlјenja, to smo sigurniji da smo bliži 

kvalitetnijem i dugoročno održivom rešenju.
I na kraju, za sve nas dva pitanja: Da li nam treba novi zakon o nauci i istra-

živanjima? Odgovor je: Da, jer se dobija bolјi pravni okvir za finansiranje istra-
živanja u Srbiji. Da li smo spremni za promene koje donosi novi zakon o nauci 
i istraživanju? Odgovor je: Da, spremni smo, jer smo svojim rezultatima u pret-
hodnom vremenskom periodu pokazali da možemo da postignemo zavidne 
rezultate sa malo novca i u različitim pravnim okvirima.

I još nešto, najveći deo posla oko predloga Zakona uradile su kolege koje su 
u svojim najbolјim istraživačkim i radnim godinama. Imaju dovolјno iskustva 
da prepoznaju prisutne probleme i ujedno dovolјno energije i želјe da izvrše 
promene koje su potrebne za rešavanje problema. Ako ne budemo imali po-
verenja u svoju srednju generaciju i ne damo im priliku da pokažu svoju viziju 
vlastitog i našeg razvoja, mislim da pravimo ogromnu grešku, koju ćemo teško 
u skorom vremenskom periodu ispraviti.

 *Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

POTREBAN JE NOVI 
ZAKON O NAUCI I 
ISTRAŽIVANJIMA
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Skupština Srbije usvojila je u sredu 14.02.2019. 
paket „prosvetnih zakona”, kojima se, između 
ostalog, vraća brojčano ocenjivanje drugog 

stranog jezika, daje pravo svim studentima osnovnih 
studija na kreditiranje i pojačava fond za stipendiranje 
master i specijalističkih studija. Poslanici su usvojili 
izmene četiri „prosvetna zakona” i to o predškolskom 
vaspitanju i obrazovanju, o osnovnom obrazovanju 
i vaspitanju, o osnovama sistema i obrazovanja i o 
učeničkom i studentskom standardu. Prema novim 
zakonskim rešenjima, između ostalog, Defektološki 
fakultet će se ubuduće zvati Fakultet za specijalnu 
edukaciju i rehabilitaciju sa novim predmetom – me-
todika nastave za nastavnike koji rade u školama sa 
decom sa posebnim potrebama.

Usvojeno je i da beogradska Matematička gimnazi-
ja i novosadska gimnazija „Zmaj Jova Jovanović” do-
biju status institucija od posebnog značaja. Poslanici 
su izglasali i po kome se „za studente drugog nivoa 
studija, master i specijalističkih studija, pojačava fond 
za dodelјivanje stipendija”, pa će tako oni koji su ostva-
rili bolјi prosek na ovaj način imati pravo da tokom 
dalјeg školovanja ostvare stipendiju.

Usvojeno je i rešenje kojim je predviđeno da se 
deficitarna zanimanja pojave kao nešto što bi valјalo 
stipendirati i u te svrhe postojaće lista koja se godiš-
nje može ustanoviti prema potrebama privrede, koja 
može da donese novu kategoriju kreditiranja i stipen-
diranja učenika.

Rasprava u pojedinostima o paketu „prosvetnih 
zakona” u Skupštini Srbije protekla je više u „dijagno-
stikovanju” stanja u obrazovanju i utvrđivanju ko je za 
to kriv nego u priči o konkretnim rešenjima. Jedino 
su radikali kritikovali česte izmene ovih zakona, ali i 
predložene izmene, koje su „kozmetičke prirode”. 

Kako izmene i dopune možete pogledati u Služ-
benom glasniku, u ovim Vestima prenosimo deo, 
često i bizarnih, komentara poslanika SRS na izmene 
seta školskih zakona. Dok su naprednjaci, uglavnom, 

govorili o stanju obrazovanja koje su zatekli i svemu 
što sadašnja vlast čini da se ono pobolјša, poslanici 
stranaka okuplјenih u Savez za Srbiju i iz samostalnih 
poslaničkih klubova nastavili su bojkot parlamenta.

Govoreći o svom amandmanu na predlog izmena 
Zakona o predškolskom obrazovanju Nataša Jovanović 
(SRS) konstatovala je da je od 2005. do 2011. godine za-
beležen drastičan pad na svakom nivou predškolskog 
obrazovanja i pitala ministra Mladena Šarčevića šta će, 
s obzirom na heterogenost i na geografski položaj poje-
dinih ruralnih sredina koje nisu razvijene, preduzeti da 
se deca koja nisu obuhvaćena predškolskim obrazova-
njem uklјuče u njega, kao i pripadnici marginalizova-
nih grupa, pre svega, romska deca.

Ministar Šarčević joj je odgovorio da se „trenut-
no radi na realizaciji projekta kredita od 50 miliona 
dolara u koje je uklјučeno 30 lokalnih samouprava”. 
Dodao je da uglavnom reč o gradnji novih zgrada, da 
prednost imaju sredine u kojima je najmanji broj dece 
od tri do pet i po i šest godina obuhvaćen predškol-
skim obrazovanjem, „tu je, naravno, prednost data i 
romskoj deci”. Najavio je: „negde za mesec dana će biti 
gotov akt o mreži ustanova”.

Vjerica Radeta (SRS), govoreći o amandmanu na 
predlog izmena Zakona o osnovnom obrazovanju i 
vaspitanju rekla je da je tačno da je „bivši ’dosmanlijski’ 
ministar Gašo Knežević organizovao neke školice u 
prirodi gde su osnovci imali igricu da devojčice bacaju 
grudnjake dečacima od čega su se lјudi zgražavali” i do-
dala: „Ali, ovo što se danas dešava, slično je tome. Ko-
jekavi fićfirići, sa manje obrazovanja, godina i iskustva 
drže predavanja ozbilјnim lјudima, pa ih s vrata pozdra-
ve – ’ćao, drugari’, navodeći da tako treba da se priča s 
decom. Deca treba da uče,” Kritikovala je „opisne ocene 
u prvom razredu osnovne škole”, pitala ministra zna li šta 
se dešava s tim ocenama i dodala da je „neka pametna 
učitelјica detetu zbog neuredne sveske nacrtala svinju”. 
Istakla je: „Učitelј treba da ga stimuliše da sledeći zadatak 
bude uredan umesto što ga ubija u pojam do te mere da 

će pobeći sa nastave, jer mu učitelј govori da je svinja”. 
Marko Atlagić (SNS) je pročitao par svojih disku-

sija u kojima je, između ostalog, govorio o tome kako 
se priča o nasilјu u školama, „to je zamena teza, koja 
je ubačena 2000”. Istakao je: „Nasilјe je posledica ne-
vaspitanja u roditelјskom domu, a psiholozi nas uče 
obrnutom. Teza da svaka škola treba da ima psihologa 
nastala je kad je predsednik Srbije postao Boris Tadić, 
koji je bio psiholog. Mi koji smo studirali pedagogiju 
znamo šta je pedagogija, a šta psihologija, zato se ba-
vimo posledicama, a ne uzrocima. Vratimo vaspitanje 
u školu, na ulicu, u društvo, u ovaj visoki dom, pa ne-
ćemo iznositi laži nego istine”.

Radikali su pokrenuli i polemiku o „lažnoj diplomi 
Tomislava Nikolića”, a Aleksandar Martinović (SNS) 
im je pokazao, kako je rekao, fotokopiju diplome koju 
je „Tomislav Nikolić stekao na Fakultetu za menad-
žment u Novom Sadu”, navodeći da je fakultet upisao 
školske 2003/04. godine, a završio ga 19. januara 2007. 
godine sa „opštim uspehom 8,35 i ocenom 10 na di-
plomskom ispitu”. Upitao je radikale što Nikolića niko 
nije pitao kako je završio fakultet dok je bio u SRS-u i 
zašto su ga kandidovali za predsednika ako mu je di-
ploma bila falsifikat, ocenivši da Nikoliću osporavaju 
diplomu zato što ih je napustio.

Vjerica Radeta (SRS) mu je odgovorila da radikali 
ne napadaju nikoga zato što im politički ne odgovara i 
dodala: „Nikad nismo doveli u pitanje diplome Alek-
sandra Vučića, Maje Gojković, ni vašu, gospodine 
Martinoviću, zato što znamo da ste normalno završili 
fakultete, kao što znamo da Toma nije”. Dodala je da 
su Nikolića za predsednika kandidovali kao građe-
vinskog tehničara i da su za „falsifikovanje diplome 
saznali kad je otišao iz SRS-a”. Nastavili su sa pole-
misanjem, a u jednom trenutku Martinović je kazao: 
„Vi imate potrebu da kad vas čovek napusti pričate o 
njemu najgore. Za mene ste rekli i štampali knjigu da 
sam majmun, a postao sam majmun kad sam napu-
stio SRS, pre toga nisam bio majmun.”.

Aktuelno

POČINJE OCENJIVANJE „BELIH KRAGNI“
• Primena “Uredbe o određivanju kompetencija za rad državnih službenika” od 4. 

februara. • Minuli rad do 40 odsto • Veća odgovornost rukovodilaca • Do kraja godine 
kriterijumi i za ostale zaposlene u javnom sektoru

Za reformu plata u javnom sektoru, na osno-
vu već usvojenog “paketa zakona” i Kataloga 
radnih mesta, ova 2019. godina je ključna. 

Javni sektor je u obavezi da donese nove sistemati-
zacije i usvoji sva podzakonska akta neophodna za 
primenu platnih razreda od 1. januara iduće godine.

Elem, Ministarstvo državne uprave i lokalne samou-
prave usvojilo je tri uredbe među kojima i onu o novom 
načinu vrednovanja rada službenika, a Vlada Repu-
blike Srbije donela je novi propis kojim vrednuje rad i 
ponašanje državnih službenika. Novi akt pod nazivom 
“Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih 
službenika” stupiо је na snagu 4. februara. Svaki služ-
benik dobiće obrazac sa modelima ponašanja prema 
strankama, saradnicima, šefovima i znanjem i veština-
ma koje se od njega očekuju. Od službenika se, osim da 
efikasno radi i sarađuje sa drugima, očekuje i da bude 
ljubazan, strpljiv i jasan, a od njihovih šefova da, npr. 
bude svima pristupačan, da gradi mrežu profesionalnih 
odnosa, ali i da uspešno pregovora i rešava konflikte.

Umesto dosadašnjeg ocenjivanja – vrednovanje 
sposobnosti službenika po kome je gotovo 90 odsto zaposlenih imalo odlične 
ocene, bez značajne veze sa ostvarenjem ciljeva i rezultata tog državnog orga-
na prelazi se na nov način vrednovanja rada. U tom postupku ceniće se kako 
radnik upravlja informacijom, kako gradi profesionalne odnose, kakva mu je 
orijentacija prema učenju, da li pruža otpor promenama koje se dešavaju u pro-
cesu promena javne uprave. Iscrpan obrazac za vrednovanje rada za sada je 

dobilo 20.000 službenika u državnoj upravi, a do kra-
ja godine nadležni moraju da utvrde kriterijume i za 
ostalih 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. Služba 
za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom 
za državnu upravu i sa Nacionalnom akademijom za 
javnu upravu, pripremila je program za rukovodioce, 
za sve one koji učestvuju u postupku ocenjivanja i za 
državnog službenika koji se ocenjuje i za neposred-
nog rukovodioca koji prati rad i za rukovodioca koji 
donosi rešenje..

 Po ovom osnovu, za isto zvanje službeniku u toku 
radnog veka, plata može porasti do 40 odsto. Ako su 
rezultati izuzetni, za dve godine i do 10 odsto, za pro-
sečne rezultate do tri odsto za tri godine. 

Sam postupak bi trebao da znači i povećanu od-
govornost rukovodilaca - oni će biti u obavezi da 
prilikom ocenjivanja navedu i konkretne rezultate i 
konkretne radnje koje nekog kandiduju za dobru oce-
nu i nekog za lošu ocenu, a svaki zaposleni imaće sa 
jedne strane pravo na uvid u postupak ocenjivanja, 
a s druge strane i na zaštitu pred Upravnim sudom. 

Rezultati vrednovanja rada u ovoj godini biće poznati iduće, kada počinje 
primena platnih razreda. Povećanje plata tada će biti moguće i promenom plat-
nog razreda, za šta je neophodno bar pet godina rada. Ipak, i u jednom i dru-
gom slučaju rast plata će zavisiti od stanja u državnoj kasi.

 Prof. Hadži Zdravko M. Kovač, predsednik NSJSS

USVOJENE NOVE IZMENE I DOPUNE 
„PROSVETNIH ZAKONA”

• Šarčević: Za mesec dana Akt o mreži ustanova • Radeta: „Učitelјica detetu dala opisnu 
ocenu - nacrtala svinju” • Polemika o “Tomi diplomi” i … majmunima
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Evaluacija obrazovanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dodelilo je 27. 
januara tradicionalne Svetosavske nagrade za doprinos obrazo-
vanju. Nagrade je dobitnicima uručio ministar Mladen Šarčević. 

“Nagrada odražava viševekovni duh Svetosavlja, za nju se vredi boriti, rekao 
je ministar Šarčević i dodao da su dobitnici pojedinci, ustanove i kompanije 
u zajedničkoj misiji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 
misiji unapređenja obrazovanja”. Ovogodišnji dobitnici su: 

Hemijsko-tehnološka škola, Subotica dobitnik je nagrade Evropske komi-
sije i Evropske fondacije za obuku za najbolјi primer prakse u podsticanju i 
razvoju preduzetničkih veština. Generator lokalnog ekonomskog razvoja sa na-
gradom Regionalne privredne komore za saradnju sa subotičkom privredom. 
Resurni centar za područje rada Hemija, nemetali i grafičarstvo. Primer dobre 
prakse u inkluzivnom obrazovanju. Škola je uklјučena u projektne aktivnosti 
,,Za čistije i zelenije škole u Vojvodini’’.

Dr Jovanka Lastić, direktor Srpskog zabavišta, osnovne škole, gimnazije i 
kolegijuma ,,Nikola Tesla’’, Budimpešta radi na očuvanju i negovanju kultu-
re, jezika i tradicije srpskog naroda u Mađarskoj. Realizator je letnjih jezičkih 
kampova ,,Vuk Karadžić’’ u Mađarskoj. Kao direktor škole, učestvuje u brojnim 
međunarodnim projektima. Od 2002. godine je predstavnik srpske manjine 
u Ministarstvu za lјudske resurse. Od 2006. organizuje usavršavanja u matici 
za prosvetne radnike koji rade u ustanovama srpskog javnog obrazovanja u 
Mađarskoj. Autor je srpsko-mađarskog školskog rečnika bioloških izraza, član 
Nacionalnog saveta za udžbenike u Mađarskoj i prevodilac sa mađarskog na 
srpski jezik udžbenika iz biologije.

Duško Obradović, nastav-
nik računarstva i informatike 
u Gimnaziji ,,Velјko Petrović’’, 
Sombor je rukovodilac pro-
gramske sekcije. Član državne 
komisije za takmičenje iz infor-
matike. Član okružne komisije 
za osnovne i srednje škole. Pre-
davač, moderator, administrator, 
sudija na portalima za takmi-
čenja. Autor portala za učenje i 
vežbanje programiranja. Dobit-
nik nagrade,,Avram Mrazović’’ 
za 2017. godinu koju dodelјuje 
Grad Sombor za dostignuća u 
radu. Organizator ekoloških ve-
slačkih ekspedicija.

Mašinski fakultet Univerzite-
ta u Beogradu neguje 70. godina 
dugu tradiciju vodeće visokoš-
kolske i naučno-istraživačke 
ustanove u oblasti mašinstva u 
Srbiji i regionu. Tokom svoga 
postojanja, Mašinski fakultet je 
stvorio zavidnu armiju stručnja-
ka od 19.964 inženjera, 1.483 magistara i 1.078 doktora nauka. 

Kvalitet studija na Mašinskom fakultetu prepoznat je u svetu što potvrđuju 
RINA i ASIIN međunarodne akreditacije. O zavidnoj tradiciji naučno-istra-
živačkog rada najbolјe govore domaći i međunarodni projekti na kojima su 
radili, a i trenutno rade istraživači Mašinskog fakulteta. Posebno se izdvajaju 
tri aktuelna projekta iz programa Horizont 2020. i dva ERASMUS+:projekta.

Kao jedan od pionira u razvoju inteligentnih industrijskih sistema i drugih 
naprednih tehnologija na prostorima nekadašnje Jugoslavije, Mašinski fakultet 
je među prvima u Srbiji prepoznao značaj koncepta Industrija 4.0 kao klјučne 
razvojne šanse za našu zemlјu i njen povratak na svetsko tržište.

Polјoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu je među najstarijim i naj-
uspešnijim ustanovama te vrste u ovom delu Evrope, sa preko 450 zaposlenih 
i permanentnim brojem od oko 4.200 studenata na 18 studijskih programa na 
svim stepenima akademskih studija. Ove godine Polјoprivredni fakultet obe-
ležava veoma vredan i značajan jubilej – 100. godina postojanja i uspešnog 
rada. U oblasti prehrambenih tehnologija je na 35. mestu na zvaničnoj listi 
najbolјih Univerziteta na svetu, Šangajskoj listi. Naučno-istraživačkim radom i 
ugovornom saradnjom sa pojedinim polјoprivrednim i drugim preduzećima, 
Polјoprivredni fakultet doprinosi razvoju svih grana polјoprivrede i prehram-
bene industrije u Srbiji. U godini jubileja, nastavnici i saradnici fakulteta su 
angažovani na blizu 150. različitih projektnih ugovora od kojih su 20. među-
narodni.

Prof. dr Rade Grbić rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem 
u Kosovskoj Mitrovici. Stručno se usavršavao u Rusiji 1994. godine u Institu-
tu CITO (Centralni naučno-istraživački institut traumatologije i ortopedije). 
Član je Srpskog lekarskog društva, Naučnog odbora Međunarodne istraživačke 
akademije nauka i umetnosti, redovni član Međunarodne istraživačke akade-
mije nauka i umetnosti i drugih institucija. Autor je više udžbenika i preko 20 

radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Učesnik je u mno-
gim međunarodnim i nacionalnim projektima.

Dobitnik je Povelјe srpskog lekarskog društva za 2017. godinu, Medalјe za 
čovekolјublјe, Povelјe „Kapetan Miša Anastasijević“ za razvoj visokog obrazo-
vanja na KiM i brojnih priznanja iz oblasti medicine i posebno ortopedije. U 
novonastalim okolnostima na AP KiM, prof. dr Rade Grbić je dao veliki dopri-
nos očuvanju i unapređivanju procesa nastave, broja studenata i nastavnika i 
uspostavlјanju nove saradnje sa univerzitetima u inostranstvu.

Prof. dr Branislav Jeremić redovni je profesor na Mašinskom fakultetu Uni-
verziteta u Kragujevcu. Svojim dugogodišnjim radom i angažovanjem, dao je 
veliki doprinos razvoju obrazovanja i nauke. Svoja znanja je proširivao usavr-
šavanjem u mnogim institucijama u Belorusiji, Sjedinjenim Američkim Drža-
vama i Nemačkoj. Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Jugoslavije 
proglasio ga je 1999. godine pronalazačem godine. Objavio je preko 260 radova 
u najznačajnijim međunarodnim časopisima i vodećim časopisima nacionalnog 
značaja. Učesnik je u više projekata resornog ministarstva i četiri međunarodna 
projekta. 

Značajno je učešće prof. dr Branislava Jeremića u razvoju delatnosti visokog 
obrazovanja, naučnoistraživačkog stvaralaštva i radu poslovodnih i stručnih or-
gana i organizacija, kao što je članstvo u Savetu za racionalno gazdovanje ener-
gijom Vlade Republike Srbije i obavlјanje dužnosti potpredsednika Nacionalnog 
saveta visokog obrazovanja Republike Srbije od 2015. godine.

Ana Živković, nastavnik engleskog jezika (OŠ „Čegar” u Nišu) Preduzim-
lјivost, kreativnost i izvanrednu nastavnu praksu Ane Živković, potvrđuju broj-

ne nagrade i međunarodna pri-
znanja, koji je svrstavaju među 
najinovativnije nastavnike sveta. 
U svom radu koristi savremene 
tehnologije, motiviše đake za sa-
mostalni rad i pruža im moguć-
nost da kroz vežbanje engleskog 
jezika pokažu kreativnost i pro-
dube znanja iz drugih predmeta. 
Sa učenicima je učestvovala u 
nekoliko međunarodnih proje-
kata među kojima se izdvajaju: 
eTwining projekat o I svetskom 
ratu, međunarodno takmičenje 
u znanju engleskog jezika Hippo 
Competetition 2014. 

Svojim primerima dobre prak-
se, Ana Živković je osvajala broj-
ne nagrade. Kompanija Skype je 
uvrstila Anu u Skype Master Te-
acher program, u kome je 2015. 
godine bilo samo 26 nastavnika iz 
celog sveta, a Ana Živković je tada 
bila prva jedina iz Srbije. Ana je u 
novembru proglašena Microsoft 

Innovative Educator Expert 2015. godine i predstavlјala 300 najinovatnijih na-
stavnika iz celog sveta. Zbog svog iskustva u nastavi, bila je angažovana kao tre-
ner u projektima nacionalnog nivoa. Kontinuirano doprinosi pozitivnoj atmosfe-
ri i unapređivanju ugleda i kvaliteta rada ustanove kroz učešće u međunarodnim 
projektima i rad i koordinaciju školskih timova.

Dobrica Sinđelić, profesor razredne nastave, direktor (Osnovna škola „Sveti 
Sava”, Vrčin) prati savremena kretanja u razvoju obrazovanja i vaspitanja. Svo-
jim dosadašnjim radom nastoji da motiviše nastavnike i učenike za prihvatanje 
novina u obrazovno-vaspitnom radu i da obezbedi da redovna nastava i vanna-
stavne aktivnosti podstiču kreativnost učenika, koja se ogleda i kroz različite 
sekcije. Uspešno sprovodi aktivnosti koje obezbeđuju učenicima da uče i rade u 
podsticajnoj sredini. Trudi se da obezbedi inkluzivni pristup u obrazovno-vas-
pitnom procesu, uvažavajući zakonitosti dečjeg razvoja i njihove različitosti, uz 
dobru saradnju sa roditelјima. Nastoji da lokalnu zajednicu uklјuči u rad škole 
i ostvaruje saradnju sa različitim institucijama. Nastoji da promoviše saradnju 
škole na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Uspešno stvara po-
zitivnu radnu atmosferu razvijaju kod zaposlenih profesionalnu saradnju i timski 
rad. Nosilac je mnogobrojnih odlikovanja i nagrada za svoj rad, među kojima je 
Republičko priznanje za izuzetan doprinos u razvoju, unapređenju i negovanju 
kulturne baštine.

Dom učenika srednjih škola u Leskovcu punih 70 godina obezbeđuje kvalite-
tan smeštaj i ishranu učenicima i studentima u Jablaničkom okrugu. Zahvalјujući 
domaćinskom poslovanju, ustanova je potpuno renovirana, izgrađena su dva 
nova sprata, opremlјene su TV sale, teretana, formirane računarske učionice, a 
u poslovanju su implementirani standardi kvaliteta ISO 9001 i HACCP sistema. 
Kroz dopunsku delatnost, Ustanova svakodnevno obezbeđuje zdrave obroke za 
11 školskih kantina. Sa Crvenim krstom i lokalnom samoupravom, realizuje pro-
gram „Narodne kuhinje“. U ovoj ustanovi se kroz dobro organizovanu vaspitnu 

PODELJENE SVETOSAVSKE NAGRADE  
ZA 2018. GODINU
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službu naročita pažnja posvećuje organizaciji zdravog, bezbednog i sadržajnog 
života srednjoškolaca, a kao posledica uloženih napora, došli su i rezultati u vidu 
velikog broja osvojenih medalјa, pehara i diploma na regionalnim i republičkim 
smotrama i takmičenjima.

Slaven Balać, učenik završne godine Srednje muzičke škole „Isidor Bajić“ u 
Novom Sadu ubrzanim školovanjem završava osnovnu, a sa 16 godina će završiti 
srednju muzičku školu. Do sada je imao preko 200 javnih nastupa, 12 solističkih 
koncerata, oko 30 prvih nagrada u Srbiji, Francuskoj, Italiji, Makedoniji, Češkoj, 
Rusiji, Belorusiji, Rumuniji i Sloveniji. Na nacionalnom nivou je dva puta bio 
nosilac najviših nagrada, a u 2017. godini, u Moskvi je stekao laskavi gran-pri 
i titulu najbolјeg laureata duvačkog odseka u kategoriji do 31 godine starosti.

Aleksa Milojević, učenik četvrtog razreda Matematičke gimnazije u Beo-
gradu Nastavnici škole ga ističu kao izuzetno talentovanog i svestranog učenika, 
kako za prirodne, tako i za društvene nauke. Počevši od 2015. godine, osvajao je 
brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a posebno se iz-
dvajaju zlatne medalјe (poslednja na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u 
Rumuniji 2018. godine), kao i nagrade na matematičkim, fizičkim i informatič-
kim olimpijadama.

Aleksandar Rašković, učenik osmog razreda Osnovne škole „10. oktobar” u 
Subotici Nastavnici i učenici škole koju pohađa ističu njegovu svestranost, lider-
ske osobine i istraživačku radoznalost. Osvojene nagrade, od opštinskog do repu-
bličkog nivoa, iz matematike, fizike, biologije, hemije i tehničkog i informatičkog 
obrazovanja donele su mu priznanje Grada Subotice za uspešnog mladog sugra-
đanina. Posebno interesovanje i uspehe pokazuje u oblasti informacionih tehno-
logija, što vidi kao svoje profesionalno opredelјenje.

Irina Pejoska, učenica drugog razreda Srednje muzičke škole „Stanković” u 
Beogradu Mlada harfistkinja, učenica generacije u osnovnoj i osnovnoj muzičkoj 
školi. Počev od 2013. godine, osvajala je značajne nagrade na međunarodnim i 
nacionalnim takmičenjima mladih muzičara. Imala je izuzetno zapažene solistič-
ke koncerte u Srbiji, a u 2018. godini dva solistička koncerta u Indoneziji.

Osnovna škola „Prota Ste-
van Popović”, Čumić je najsta-
rija škola u Šumadiji - sa radom 
počela 1792. godine. Predstavlјa 
primer dobre prakse u očuva-
nju narodne tradicije i razvoju 
učeničkog preduzetništva na 
selu. Formiranjem „Protinog 
sela“, kao jedinstvenog školskog 
etno‒kompleksa u Srbiji, Škola je 
započela realizaciju obrazovnog 
turizma. Pored kvalitetnog obra-
zovno-vaspitnog rada, Škola po-
maže i sveopšti razvoj sela, tako 
što učestvuje u realizaciji obuka 
meštana i predavanja na različi-
te teme, u organizaciji kulturnih 
manifestacija i izložbi. Škola radi 
na razvoju učeničkog preduzet-
ništva, kroz projekat „Školska 
zelena ekonomija“, u okviru koga 
se u školskom plasteniku gaji za-
činsko, lekovito i ukrasno bilјe. 
Značajan je i projekat „Školska 
pčelarska ekonomija”, u okviru koga se učenici obučavaju na školskom pčelinjaku 
za proizvodnju i prodaju meda. 2017. godine je pokrenuta inicijativa da škola u 
Čumiću dobije status škole od izuzetnog značaja. 2015. godine je dobila prizna-
nje Sretenjski orden II stepena Predsednika Republike Srbije, za naročite zasluge 
u prosvetnoj delatnosti.

Osnovna škola „Vuk Karadžić”, Sočanica kontinuirano radi na osiguranju 
bezbednosti učenika i svih zaposlenih u ustanovi, istovremeno razvijajući i ne-
gujući pozitivnu atmosferu i saradničke odnose u školi. Realizuje veliki broj pro-
jekata u oblasti unapređivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa i ostvaruje 
uspešnu saradnju sa lokalnom zajednicom. 

U saradnji sa lokalnom samoupravom i Kancelarijom za Kosovo i Metohi-
ju, pokrenuta je inicijativa da se izdvojeno odelјenje u Borčanu organizuje kao 
centar za rekreativnu nastavu za učenike sa Kosova i Metohije. Aktivno podr-
žava sve akcije koje se održavaju na nivou lokalne zajednice, kao što su akcije 
pošumlјavanja, zaštite životne sredine i drugo. Dobitnik je 2018. godine Velike 
zlatne medalјe na 13. međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“ u Novom 
Sadu, a iste godine i Oktobarske nagrade na proslavi dana SO Leposavić. U 2018. 
godini, Škola je proslavila 100 godina postojanja.

Osnovna škola „Branko Radičević”, Savino Selo neguje multikulturalnost, 
višejezičnost i tradicionalne vrednosti. Učestvuje u brojnim projektima i pro-
gramima od značaja za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada. Prilikom 
spolјašnjeg vrednovanja rada, ocenjena je najvišom ocenom. O kvalitetu i rezul-
tatima rada Škole svedoče mnoge nagrade i priznanja: Nagrada opštine Vrbas za 
najviše društveno priznanje u opštini Vrbas, nagrada Bigz-izdavaštva i Blic-žene 
za najlepše uređeno školsko dvorište u Srbiji, nagrada i priznanje „Dr Đorđe Na-
tošević“ Vlade AP Vojvodine, Diploma sa velikom zlatnom medalјom za kvalitet 
obrazovanja na 13. međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“. Razvijanjem 
pozitivne atmosfere i saradničkih odnosa, Škola je ostvarila dobru saradnju sa 
lokalnom zajednicom i postala centralno mesto održavanja kulturnih, sportskih 
i društvenih manifestacija u okruženju.

Osnovna škola „Slobodan Sekulić”, Užice veliku pažnju posvećuje obez-
beđivanju uslova za kvalitetno obrazovanje i vaspitanje svih učenika. Prilikom 
spolјašnjeg vrednovanja za sveukupan kvalitet rada škole, ocenjena je najvišom 
ocenom. Sa značajnim rezultatima učestvovala je u brojnim projektima u oblasti 
osnovnog obrazovanja. Realizacijom projektnih aktivnosti, obezbeđena su sred-
stva za podsticanje mera za energetsku efikasnost i obezbeđeni uslovi za smanje-
nje potrošnje vode. U okviru projekta „Shere”, od strane Agencije za evaluaciju 
i monitornig, 

Školi je dodelјena uloga domaćina fokus grupa za vrednovanje i praćenje 
mnogih projekata. Svojom efikasnom organizacijom, negovanjem timskog rada 
i otvorenošću za učenje i razmenu primera dobre prakse, kao i ostvarivanjem sa-
radnje sa školama iz regiona i lokalnom zajednicom, kontinuirano se obezbeđuju 
i unapređuju uslove za ostvarivanje kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja.

Udruženje pisaca „Sedmica”, Frankfurt na Majni svojim dugogodišnjim ra-
dom doprinosi očuvanju, negovanju i razvoju srpskog jezika, istorije, kulture i 
običaja u dijaspori. Organizuje i realizuje veliki broj aktivnosti za decu, omla-
dinu i sunarodnike, kao što su: priredbe za decu, književne susrete, takmičenja, 
predavanja, izložbe, radionice, seminare, humanitarne akcije i učestvuje u ve-
likom broju projekata iz oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti. Partner je u 
projektu „Onlajn učenje srpskog jezika kao zavičajnog“ sa Udruženjem građana 
„Akademskom srpskom asocijacijom”, koji je podržan od strane Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Aleksandar Rajevac, generalni direktor Valјevske Pivare dugi niz godina 
obezbeđuje sredstva za realizaciju manifestacije Kros RTS-a, priredbe koja pro-
moviše zdrav način života, kako među učenicima u Republici Srbiji, tako i među 
učenicima dopunske škole van granica Srbije. Prepoznao je i podržao realizaciju 
Pilot projekta „Obrazovni krug“, kao novi oblik učenja na dalјinu srpskog i francu-
skog jezika, kulture, istorije i tradicije za učenike osnovnih škola u Srbiji i učenike 
koji pohađaju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u Francuskoj, čija će se 
realizacija nastaviti i u 2019. godini i proširiti se na italijanski i nemački jezik. Osim 

toga, inicijator je konkursa za 
najbolјe đake Valјeva i Kolubar-
skog okruga. 

Vladimir Matić, guverner 
Ro tari distrikta 2483-Srbija i 
Crna Gora za 2018/2019. godi-
nu dao je veliki doprinos una-
pređivanju obrazovno-vaspitnog 
rada u oblasti osnovnog obra-
zovanja i vaspitanja, učešćem u 
projektima sa ostvarenim zna-
čajnim rezultatima, ali i značaj-
nim ulaganjem u savremenu 
obrazovnu tehnologiju. Samo 
u 2018. godini, angažovanjem 
Vladimira Matića, obezbeđeno 
je 500 računara za 110 osnovnih 
škola u Srbiji. 

Anđelka Krasojević je bila du-
gogodišnji nastavnik obrazovno-
vaspitnog rada na srpskom jeziku 
u inostranstvu. Tokom 25 godina, 
pored rada u nastavi i izuzetne 
saradnje sa obrazovno-vaspitnim 

institucijama u Srbiji, Nemačkoj i Švajcarskoj, dala je veliki doprinos unapređivanju 
obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu, zalažući se za učenje i 
negovanje srpskog jezika i očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta. Kao glavni 
urednik radio emisije na srpskom jeziku „Mladost“, Arau, Švajcarska i dopisnik 
lista „Vesti“, Frankfurt promovisala je rad nastave na srpskom jeziku u inostranstvu. 
Organizovala je mnogobrojne književne susrete i manifestacije, kreativne radioni-
ce, sportske događaje i humanitarne akcije, u cilјu predstavlјanja srpske kulture i 
tradicije i negovanja i razvijanja trajnih veza s otadžbinom.

Božidar Vučurović, generalni konzul Republike Srbije u Štutgartu Pruža-
njem efikasne podrške u organizaciji i uspostavlјanju obrazovno-vaspitnog rada 
na srpskom jeziku u inostranstvu, Vučurović je obezbedio uslove za uspešan ra-
zvoj i očuvanje srpskog jezika, kulture i identiteta naših državlјana koji žive i rade 
izvan granica Republike Srbije. 

Silvana Plavšić, direktorka OŠ „Dragan Kovačević” Beograd i predsednica 
Zajednice škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Sr-
bije. Pokazala je visok nivo znanja i odgovornosti, kao i doslednosti i privrženosti 
zajednici koju čine deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Rukovodeći se 
profesionalnim i moralnim principima, stručnošću i proverenim argumentima, 
Silvana Plavšić zastupa 48 škola u Republici Srbiji. 

Važno pitanje na kojem je Silvana Plavšić aktivno radila jeste rešavanje pitanja 
prilagođavanja udžbenika za učenike sa smetnjama u razvoju. Kao direktorka Ško-
le, rukovodi projektima koji doprinose unapređivanju kvaliteta pružanja rehabi-
litacijskih usluga u oblasti slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Rukovodeći se 
principom inkluzivnosti, učestvuje u organizaciji takmičenja škola za učenike sa 
smetnjama u razvoju i invaliditetom Republike Srbije, koji se odvijaju širom naše 
zemlјe. Učestvuje u aktivnostima kreiranja zakonskih i podzakonskih akata, koji 
doprinose kvalitetnijem radu u oblasti obrazovanja učenika sa smetnjama u razvo-
ju. Svoja znanja koleginica Plavšićeva kontinuirano unapređuje učešćem u redov-
nom stručnom usavršavanju, kao i učešćem u radu međunarodnih i nacionalnih 
naučnih skupova. 

Evaluacija obrazovanja
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Piše: Veselin Simonović*

Reče pre neki dan onaj gla-
snogovornik naprednjaka u par-
lamentu da će novi poverenik za 
informacije od javnog značaja i 
(možda još važniji deo funkcije) 
zaštitu podataka o ličnosti biti 
sušta suprotnost doskorašnjem 
Rodoljubu Šabiću. Pa još doda-
de i da imaju nekoliko ozbiljnih 
kandidata i treba mu verovati - 
biće to ozbiljan partijski radnik, 
kao što je, uostalom, to i novi 
(da li iko zna šta taj čovek radi) zaštitnik građana.

Neće ga oni skoro izabrati jer nemaju još kan-
didata, a formalno će i ispoštovati proceduru, više 
zbog EU nego zbog domaće javnosti, a u međuvre-
menu je najvažnije da su se rešili poverenika Šabića.

Ni neprestana kriminalizacija, blaćenje kroz re-
žimske medije ... nije sprečavala Rodoljuba Šabića 
da stručno i pošteno radi svoj posao. Svako ko radi 
svoj posao u bilo kom regulatornom telu ili nezavi-
snoj instituciji automatski bude proglašen za stranog 
plaćenika, neprijatelja i lopova. Stalno su ga optu-
živali i da se bavi politikom, jer oni su i biće večito 
zarobljenici političke ideologije - ili si sa nama ili si 
naš neprijatelj. Zato nikad neće ni shvatiti reči pove-

renika Šabića: “Da biste se bavili 
politikom, ne morate da budete 
lider političke stranke, lider po-
kreta, ne morate da budete čak ni 
član stranke, ali treba da budete 
svesni svojih prava, prava drugih 
ljudi, da poštujete ta prava i da se 
za njih borite.”

Imao sam potrebu da napi-
šem ovih nekoliko redova kao 
zahvalnost jednog novinara Ro-
doljubu Šabiću koji je ponajviše 
davao na značaju poslu kojim se 
bavim. Kao građanin i kao novi-

nar mogu da poručim glasnogovorniku i onom što 
o svemu odlučuje da, što se mene tiče, ne moraju da 
biraju novog, kao što nisu morali ni zaštitnika gra-
đana. Od njih niko ne očekuje ni pomoć ni zaštitu, 
uostalom - zato ih i ne biraju.

Nisam očekivao ni da ministar prosvete Mladen 
Šarčević razmišlja drugačije od napredne političke 
ideologije: ili si sa nama ili si niko i ništa. Upitan šta 
misli o podršci dela univerzitetskih profesora, asi-
stenata i naučnih saradnika protestima odgovorio 
je: “O kom obimu profesora govorimo, znate koliki 
je sistem obrazovanja. Imate tri, četiri fakulteta gde 
je to ozbiljnije, koji su tradicionalno okrenuti opo-
ziciji i imate gomile gde je to minorno... Od tih 610 

pola je penzionera i pola nekih mladih istraživača, 
počeli tek juče da rade. Nemate tu ozbiljnih imena.”

Od ministra prosvete i profesora geografije po 
zanimanju, ne i od građanina Mladena Šarčevića, 
očekivalo se (ako ništa drugo) da ne vređa i poni-
žava profesore univerziteta. Ne znam da li ovo što 
je izrekao i lično misli, ali da bi bio na tom mestu, 
od njega vođa i partija to svakodnevno traže. Kad 
pristane na to, a još gore je ako to radi iz uverenja, 
sam je sebe izuzeo iz ozbiljne akademske javnosti.

Gospodinu Šarčeviću, uostalom, ne smeta da 
bude deo vlasti u kojoj sede i ljudi sa kupljenim di-
plomama, sumnjivim doktoratima i plagiranim na-
učnim radovima. Ali mu je, primera radi, zasmetalo 
što je apel potpisao i bivši ministar (birao ih je isti 
vođa): “Tamo se potpisuje bivši ministar Verbić sa 
suprugom, njegov bivši pomoćnik. Ako je dodatni 
motiv, što nisu nešto uradili, što nisu digli dževu dok 
su bili na vlasti.” Srđan Verbić nije više deo vlasti jer 
nije bio ni nalik Šarčeviću, ozbiljan je naučni radnik 
i, ako analiziram vlade koje sastavlja Aleksandar Vu-
čić, u svakoj narednoj je stručnost sve manje bitna, a 
poslušnost i ulizništvo dobija na ceni.

Potroših sav prostor, a hteo sam još nešto da ka-
žem. Zato samo još reč-dve: Dositej Obradović se u 
grobu prevrće. 

 *Blic, kolumna “Kontra”

Piše: Zlatko Čonkaš, novinar*

Na čelu novosadskog Pravnog fakulteta našao se čovek koji 
otvoreno u javnosti iznosi stavove o ženama, pripadnicima 
LGBT populacije i obaveznoj imunizaciji dece u Srbiji, zbog 
kojih je bar kad su žene i LGBT populacija u pitanju, prvo-
stepeno osuđen za govor mržnje.

To je Branislav Ristivojević. Isti onaj Ristivojević koji je bio 
savetnik u više timova odbrane pred Međunarodnim kri-
vičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu i isti onaj 
Ristivojević koji je kao jedan od perjanica vojvođanske De-
mokratske stranke Srbije 2007. bio savetnik tadašnjeg pred-
sednika Vlade Srbije Vojislava Koštunice za pravna pitanja.

Upravo taj Ristivojević, profesor doktor, 2007. godine iza-
bran je za docenta, a 2012. godine za vanrednog profesora 
Pravnog fakulteta i mnoge generacije sadašnjih i budućih advokata i pravnika 
učio je krivičnom pravu.

Nadam se da se držao plana i programa nastave te ih učio pravim vrednostima, 
ne iznoseći pritom stavove da su, recimo, Zakon o sprečavanju nasilja u poro-
dici pisali predstavnici „feminističkih NVO na čelu sa Incest trauma centrom 
i Labrisom“ uz napomene da taj pravni akt „ne služi za zaštitu slabih u poro-

dici“, već da on „služi za zaštitu žena bez obzira da li su jake 
ili slabe, voljene ili nevoljene, nervozne, mušičave ili dobro 
raspoložene, da li imaju ljubavnika ili ne, da li zarađuju ili 
su izdržavane...“ Isto tako se nadam da svoje studente nije 
učio da se, kako je napisao, šetnjama homoseksualaca na 
gradskim ulicama otvoreno slavi“primitivna nasilnička, pri-
zemna, ogoljena i prostačka seksualnost“.

A nadam se i da će neke mudre glave sa Pravnog fakulteta 
shvatiti da Ristivojeviću nije mesto na čelu te visokoobra-
zovne institucije, zato što je osuđen za govor mržnje i zato 
što trenutnu imunizacionu politiku Srbije poredi sa nemač-
kom okupacionom vlašću. „Ko što nemačka okupaciona 
vlast nije uspela da silom stekne poverenje naroda u vreme 
rata, tako ni kvaziepidemiološka crvka koja nas dana pri-
nudno leči to neće uspeti“, napisao je Ristivojević.

Moju decu ne leči kvaziepidemiološka crvka već vrhunski stručnjaci i zbog 
toga su moja deca hvala bogu zdrava, a nadam se da će im u budućnosti zakone 
krojiti pravnici koji ne dele mišljenje sa dekanom koji mrzi žene, homoseksual-
ce i smatra da nam decu trju vakcinama. 

 *Blic komentar

Lični stav

DEKANOVA MRŽNJA

POPEČITELJ ULIZNIŠTVA
Od ministra prosvete i profesora, ne i od građanina Šarčevića,  

očekivalo se da bar ne vređa i ne ponižava profesore

ŠKOLSTVO BEZ ZLOUPOTREBA
Piše: Bojana Bogosav, novinarka*

„Upiši dete u Višu školu pa sedi da plačeš“, mogla 
bi da glasi izreka kada je u pitanju studiranje na Vi-
šoj poslovnoj školi u Beogradu. Zašto?

Pojedini studenti ove visokoobrazovne institucije u 
vreme kada je na čelu bio Ilija Samardžić, umesto da 
uče i obrazuju se za različite struke, polagali su ispite a 
da nisu izlazili na njih, a jedino što je za to bilo potrebno 
jeste da ili oni ili njihovi roditelji za to izdvoje novac. 
Čitava šema prodavanja ocena i ispita, bila je, kako se 
sumnjalo razrađena od strane direktora Samardžića.

Samim tim legitimitet ove škole tada je ozbiljno 
narušen, a umesto da se povuče sa čela škole Sa-
mardžić je ostao na njemu. Štaviše, u više navrata 
pokušavao je da sebi produži mandat.

Vreme je prolazilo, a prašina oko delovanja ovog 
čoveka se spuštala, na njegovo mesto došao je drugi 

čovek da bi pre nekoliko dana 
Samardžić konačno dolijao. Tu-
žilaštvo za organizovani krimi-
nal naložilo je njegovo hapšenje 
zbog sumnje da je zloupotrebio 
službeni položaj kao direktor, 
pribavio imovinsku korist za 
nekoliko privrednih društava u 
iznosu od čak 781.000.000 dina-
ra. Za taj iznos oštećena je škola 
kojom je upravljao godinama.

Hapšenje bivšeg direktora 
Više poslovne škole ulilo je nadu 
da će se legitimitet ove škole po-
vratiti. Da će čaršijske priče, ali 
i priče među studentima, o kupovini ocena i ispita 
u ovoj školi zameniti priče o ozbiljnom radu i zala-
ganju studenata kako bi zasluženo dobili ocenu. Da 

će čovek koji se već godinama 
pominje kao organizator razli-
čitih muljaža u Višoj poslovnoj 
školi odgovarati pred zakonom 
i snositi posledice jer je urušio 
poredak u ovoj instituciji.

Takođe, njegovo privođenje 
velika je poruka za sve druge 
direktore da neće proći neka-
žnjeno ukoliko počnu da se bave 
kriminalnim radnjama. Da će 
nadležne institucije raditi na či-
šćenju kukolja iz školstva, tako 
da sva deca, svi studenti znaju 
da za pozitivnu ocenu treba do-

bro da zagreju stolicu, jer bez muke nema nauke.

 *Blic komentar
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Просечна нето зарада за новембар у Србији је била 50.556 динара, 
односно била је за 655 динара већа од октобарске (која је износила 
49.901 динар), или седам одсто виша номинално, а пет одсто одсто 

реално у односу на исти месец претходне године, саопштио је Републички 

завод за статистику (РЗС). За првих 11 месеци прошле године нето зарада 
номинално је порасла 6,5 одсто, а реално 4,4 у односу на исти период 2017. 
године.

Новембарска нето плата у Војводини била је 48.135 динара. Она је 2.421 
динар мања од републичке просечне плате остварене у том месецу. Од се-
дам војвођанских области само у једној је просечна новембарска плата већа 
и од републичког и од покрајинског про-
сека. Реч је о Јужнобачкој области, у којој је 
у новембру остварена нето плата од 51.023 
динара. У преосталих шест војвођанских 
области новембарска нето плата мања је не 
само од републичког просека зарада већ и 
од покрајинског. Тако је у Јужнобанатској 
области у новембру остварена нето пла-
та од 47.971 динар, Севернобачкој – 47.300, 
Средњобанатској – 47.121, Сремској – 45.761 
и Западнобачкој – 43.776.

За разлику од септембра, када су три оп-
штине имале нето зараде веће од 50.000 ди-
нара, у новембру је то забележено код две, 
односно тог месеца Панчево није остварило 
плате веће од тог износа. У новембру су нето 
плате веће од 50.000 забележене у Новом Саду 
– 55.199 динара и Вршцу – 53.659.

У четири локалне самоуправе у Војводини 
у новембру је нето зарада била мања од 40.000 
динара. Тако су запослени у Бачу у новем-
бру имали просечну плату од 39.163 динара, 
Србобрану – 39.396, Тителу – 39.703 и Малом 
Иђошу – 39.990. Те четири општине су и у сеп-

тембру имале најмању просечну зараду, која је и тада била испод 40.000 ди-
нара. Све остале војвођанске општине имају просечну плату између 40.000 
и 49.000 динара.

Највећи раст нето новембарске плате у односу на октобар прошле године 
бележи се у Севернобачкој области – 2,9 од-
сто и Севернобанатској – 2,4 одсто. Остале 
области бележе раст око процента или су 
остале на нивоу из септембра. Од општи-
на највећи раст нето зарада у новембру у 
односу на месец раније бележи Кањижа – 
8,3 одсто, затим Пећинци – 7,8, Бела Црква 
– 4,6, Бачка Топола – 4,5, Бачки Петровац 
– 3,2. Од 45 општина у Војводини, у осам су 

нето зараде у новембру мање него у септембру: у Апатину, Панчеву, Ковину, 
Ковачици, Тителу, Житишту, Сремској Митровици и Иригу.

Новембарска бруто зарада, без пореза и доприноса, била је 69.949 динара, 
што је номинално повећање за 6,5 одсто, а реално за 4,5 одсто.

Раст бруто зарада у периоду јануар–новембар 2018. године, у односу на 
исти период 2017. износио је шест одсто номинално, а 3,9 одсто реално, док 

су нето зараде су порасле за 6,5 одсто номи-
нално и за 4,4 одсто реално.

Најчешће исплаћивана (медијална) нето 
зарада за новембар износила је 39.654 динара, 
што значи да је 50 одсто запослених оствари-
ло зараду до наведеног износа.

И у новембру прошле године нето плате 
запослених у јавном сектору биле су знато 
веће од зарада оних који раде ван њега. Тако 
је у новембру нето плата у јавном сектору 
била 56.383, а ван њега 47.782 динара.

Запослени у јавном сектору у Србији у 
новембру су имали просечну нето плату 
од 56.283 динара, што је 5.727 динара више 
од републичке просечне зараде остваре-
не у том месецу. Највећу нето зараду у 
јавном сектору имају запослени у јавним 
државним предузећима – 68.638 динара, 
у администрацији на нивоу покрајине – 
62.669, администрација на нивоу државе 
– 61.109. Запослени у образовању и кул-
тури имали су у новембру нето плату од 
54.080 динара, а они који раде у здравству и 
социјалном раду – 50.996.

Статистика

У НОВЕМБРУ „КОВЕРТЕ ДЕБЉЕ“ ЗА 655 ДИНАРА 
• Плате највише порасле на северу Бачке • Просечна нето плата 50.556 динара • За првих 11 месеци нето 

зарада порасла 6,5 % номинално, 4,4 реално • Нето плата у Војводини била 48.135 динара или 2.421 динар 
мања од републичке • 2 општине у Војводини имају плату већу од републичког просека • Просечна плата у 

јавном сектору 56.283 динара

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

  XI 2018
X 2018

  XI 2018
Φ 2017

  XI 2018
XI 2017

  I-XI 2018
I-XI 2017

  XI 2018
X 2018

  XI 2018
Φ 2017

  XI 2018
XI 2017

  I-XI 2018
I-XI 2017

Номинални индекси 101,4 108,1 106,5 106,0 101,3 108,5 107,0 106,5
Реални индекси 101,7 105,7 104,5 103,9 101,6 106,1 105,0 104,4

Просечна нето новембарска 
плата у Србији је, по подацима 
Републичког завода за стати-

стику, износила 50.556 динара.
Од 18 делатности чије просечне нето за-

раде обрађује РСЗ, у седам су плате веће од 
просека, док су у 11 ниже. У октобру про-
шле године у осам делатности нето плате 
биле су више од републичког просека, у 
десет су биле ниже, што значи да је у но-
вембру једна делатност по висини зарада 
склизнула испод републичког просека.

У три области у новембру бележе се 
нето плате веће од 100.000 динара, што 
је једна област мање него у октобру. 
Такве нето плате су у новембру прими-
ли запослени у ваздушном саобраћају 
– 131.216 динара, у услужним делатно-
стима у рударству – 112.809 и рачунском 
програмирању и консултантским делат-
ностима – 111.469 динара. Месец раније, 
међу запосленима који су имали нето 
просечне плате веће од 100.000 динара 
били су и они који раде у експлоатацији 
сирове нафте и природног гаса – 116.809 
динара, а они су у октобру прошле го-

дине имали већу плату од запослених у 
рачунском програмирању и консулта-
тивним делатностима. У новембру су 
запослени у експлоатацији сирове нафте 
и природног гаса имали просечну нето 
плату 94.393 динара.

Уколико се делатности за које РСЗ 
објављује податке посматрају груп-
но, највећу просечну нето зараду у 
новембру забележили су запослени у 
финансијским делатностима и делат-
ностима осигурања – 88.585 динара, 
затим они који раде у информисању и 
комуникацијама – 84.187, снабдевању 
електричном енергијом, гасом и паром 
– 83.055, рударству – 79.100, стручним, 
научним, иновационим и техничким 
делатностима – 61.935, државној управи 
и обавезном социјалном осигурању – 
58.458 и образовању – 52.980.

Најниже просечне нето плате у но-
вембру прошле године имали су за-
послени у делатности припремања и 
послужења хране и пића – 29.591 динар. 
Њихова плата је 20.965 динара мања од 
републичког просека и чак 101.625 ди-

СЕДАМ ДЕЛАТНОСТИ ИЗНАД, 11 ИСПОД ПРОСЕКА 
• У ваздушном саобраћају 131.216 динара, у припреми и послужењу хране и пића 29.591 динар  

• Половина запослених остварила плату до 39.654 динара • Предузетници дају упола мање плате  
• Разлика између највише и најниже зараде чак 87.860 динара

Зараде у просвети и републички просек

Период
Просечне зараде Просечне зараде без пореза и 

доприноса
Укупно 

РС
Образо-

вање
Индекс 

(3:2)
Укупно 

РС
Образо-

вање
Индекс 

(6:5)
1 2 3 4 5 6 7

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

XI 69 949 73 424 104,97 50 556 52 980 104,79
XII 72 167 71672 99,31 52 372 51 738 98,79

Просечне зараде по запосленом у 
Републици Србији, по делатностима

Зараде Зараде без пореза 
и доприноса

XII 
2018

I-XII 
2018

XII 
2018

I-XII 
2018

Укупно 69 012 68 132 49 901 49 279
Пољопривреда, шумарство и рибарство 60 683 58 700 44 000 42 608
Рударство 109 536 105 742 78 315 75 632
Прерађивачка индустрија 62 696 61 953 45 437 44 925
Снабдевање електр. енергијом, гасом и паром 115 238 112 004 82 219 79 966
Снабдевање водом и управљање отп.водама 60 999 60 328 44 220 43 774
Грађевинарство 60 711 59 739 44 070 43 386
Трговина на вел. и мало и попр. мот. возила 58 209 56 942 42 218 41 331
Саобраћај и складиштење 63 112 61 830 45 975 45 063
Услуге смештаја и исхране 43 998 43 419 31 955 31 552
Информисање и комуникације 114 557 113 925 82 724 82 238
Финан. делатности и делатност осигурања 123 483 124 547 88 887 89 612
Пословање некретнинама 70 092 69 182 50 762 50 065
Стручне, научне, информационе и тех. 
делатности 86 179 83 011 62 236 59 912

Админ. и помоћне услужне делатности 60 815 59 214 44 034 42 923
Државна управа и обавезно социјално осиг. 81 012 80 883 58 251 58 158
Образовање 72 000 71 807 51 965 51 827
Здравствена и социјална заштита 68 077 67 915 49 176 49 059
Уметност; забава и рекреација 57 505 56 917 41 759 41 344
Остале услужне делатности 53 912 53 376 38 918 38 525
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нара од запослених у ваздушном саобраћају. 
Просечне новембарске плате мање од 40.000 
динара месечно бележе се у осталим личним ус-
лужним делатностима – 30.431 динар, поправци 
рачунара и предмета за личну употребу – 31.414, 
преради дрвета и производа од дрвета – 31.776, 
производњи одевних предмета – 33.313 динара, 
производњи коже и предмета од коже – 34.848, 
санацији, рекултивацији и управљању отпадом 
– 35.741, специјализованим грађевинским радо-
вима – 38.203...

Мада је просечна нето новембарска плата за-
послених у прерађивачкој индустрији мања од 
републичког просека и износи 46.738 динара, 
у њој има делатности у којима су плате знатно 
више од просека у Србији. Тако, рецимо, за-
послени у производњи дуванских производа у 

новембру бележе нето зараду од 91.052 динара, 
кокса и деривата нафте 78.390, основних фар-
мацеутских производа и препарата 83.955, ос-
новних метала 65.714, машина и опреме 53.713, 
осталих саобраћајних средстава 54.710 динара. 
Но, у тој делатности су и прерађивачи дрвета 
и производа од дрвета с новембарском просеч-
ном платом од 31.776 динара, или радници у 
производњи одевних предмета с 33.313.

Управо због толике разлике у висини нето за-
раде у једној делатности види се значај медијалне 
нето зараде коју Републички завод за статисти-
ку редовно исказује уз просечну нето плату у 
Србији. Тако у РСЗ-у, саопштавајући да је про-
сечна нето новембарска плата у Србији била 
50.556 динара, указују на то да је истог месеца 
медијална нето зарада 39.654 динара и додају да 

то значи да је половина запослених остварила 
плату до тог износа. Другим речима, половини 
радника је просечна нето зарада на нивоу држа-
ве далеко и од ње је дели 10.000 и више хиљада 
динара.

За просечну нето зараду веома је важно где 
радник ради. По подацима РСЗ-а, зараде запо-
слених у правним лицима у новембру прошле 
године биле су 53.677 динара, а код предузетника 
свега 27.035.

Разлика је 26.642 динара, што значи да пред-
узетници дају готово упола мање плате од оних 
које радник може зарадити код правних лица. 
Подаци РСЗ-а показују и то да су зараде запо-
слених у радном односу у новембру у просеку 
износиле 50.901 динар, а оних који раде ван рад-
ног односа 33.222.

Prosečna zarada bez 
poreza i doprinosa 
u Srbiji za decem-

bar 2018. godine iznosila je 
52.372 dinara odnosno bila 
je 1.816 dinara veća od no-
vembarske, što je nominalno 
rast od 7,4 odsto, a realno za 
5,3 procenta u odnosu na isti 
mesec prethodne godine, obja-
vio je Republički zavod za stati-
stiku. Decembarska neto plata u 
Vojvodini bila je 49.390 dinara.

Decembarska bruto zarada 
je iznosila 72.167 dinara, i na 
godišnjem nivou je nominalno 
bila veća za 6,5 posto, a realno 
za 4,4 odsto.

Rast bruto zarada u periodu 
januar-decembar 2018. godine, 
u odnosu na isti period godinu 
ranije, iznosio je 6,0 procenata 
nominalno, odnosno 3,9 proce-
nata realno.

Medijalna neto zarada za de-
cembar iznosila je 39.623 dinara, što znači da je 50 posto zaposlenih ostvarilo 
zaradu do navedenog iznosa.

Neto zarade tokom 2018. godine, od januara za decembra, porasle su no-
minalno 6,5 odsto, a realno 4,4. U odnosu na isti mesec 2017. godine, neto 
prosečna zarada nominalno je veća 7,4 odsto, a realno 5,3.

Decembarska neto plata u Vojvodini bila je 49.390 dinara. Ona je 2.962 di-
nara manja od republičkog proseka, a 1.255 dinara veća nego prosečna ona za 
novembar 2018. godine, kada je iznosila 48.135 dinara.

Iako je prethodnih godina decembarska neto plata bila znatno veća u odno-
su na novembarsku jer su u tom mesecu zaposleni dobijali bonuse i akontaciju 
za januar, u 2018. godini je to u većini vojvođanskih opština izostalo. Dokaz za 
to je činjenica da ni u jednoj od sedam vojvođanskih oblasti nije bilo znatnijeg 
povećanja neto zarade. Najveće povećanje neto decembarskih zarada u odnosu 
na novembar beleži se u Severnobačkoj oblasti – 3,9 odsto, zatim u Južnobačkoj 
oblasti – 3,5, u Južnobanatskoj i Srednjobanatskoj oblasti – 2,7, u Zapadnobač-
koj – 2,6 i u Sremskoj – 1,8 odsto. U Severnobanatskoj oblasti prosečna neto 
decembarska plata je 0,6 procenata manja od novembarske.

Standardno i dalјe prednjači Novi Sad s decembarskom neto platom od 

58.201 dinar. Tu je i Vršac, 
koji već mesecima zauzima 
drugo mesto po visini pro-
sečne neto zarade u Vojvo-
dini. Zaposleni u tom gradu 
u decembru ostvarili su neto 
zaradu od 57.278 dinara. Iza 
njih su zaposleni u Pančevu s 
prosekom od 50.213 dinara. 

Prvi put u protekloj godini sa 
neto zaradom većom od 50.000 
dinara pojavlјuju se zaposleni u 
Zrenjaninu, koji su u decembru 
imali 50.326 dinara.

U većini vojvođanskih op-
ština neto decembarske zarade 
kreću se između 40.000 i 48.000 
dinara, dok su u pet lokalnih 
samouprava manje od 40.000. 
Neto decembarsku zaradu ma-
nju od 40.000 dinara ostvarili 
su zaposleni u Beloj Crkvi – 
39.429, Baču – 39.416, Srbobra-
nu – 39.357, Kovačici – 39.830 
i Malom Iđošu – 39.760 dinara. 

Tako je Srbobran s prosečnom neto decembarskom platom od 39.357 dinara 
na poslednjem mestu po zaradama u Vojvodini. Čak je Republički zavod za 
statistiku zabeležio da je decembarska neto plata u toj opštini u odnosu na no-
vembar 0,1 odsto manja.

Veće povećanje neto zarada u decembru u odnosi na novembar beleži se kod 
zaposlenih u Opovu – 10,9 odsto, zatim u Vršcu – 6,7, Subotici – 5,2 i u Staroj 
Pazovi – četiri procenta. Decembarske neto plate manje od onih ostvarenih u 
novembru beleži čak četiri opštine u Severnobanatskoj oblasti, koja jedina u 
Vojvodini ima pad neto decembarskih zarada u odnosu na mesec ranije. Tako 
su zarade u Kanjiži u decembru bile 7,9 odsto manje nego u novembru, u Adi 
2,8 odsto, Senti 2,6 i Čoki 1,2 odsto. Manje decembarske plate u odnosu na 
novembar zabeležili su i zaposleni u Pećincima, i to pet odsto, zatim u Bačkoj 
Topoli – 1,9 odsto, Temerinu – 1,6 odsto, Novom Bečeju – 1,5 odsto.

Decembarska neto plata zaposlenih u javnom sektoru bila je 56.431 dinar, a 
onih van njega 50.513. U isto vreme, neto zarade zaposlenih u pravnim licima 
u decembru iznosila je 55.700 dinara, a kod preduzetnika 27.308. To znači da 
su radnici koji rade kod preduzetnika imali neto zaradu upola, odnosno 28.412 
dinara, manju.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2019. godine, u od-
nosu na decembar 2018. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke 
cene u januaru 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne 

godine, povećane su za 2,1%. U poređenju sa 2017. godinom, potrošačke cene u 
2018. godini su u proseku povećane 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema 
nameni potrošnje, u januaru 2019. godine, u odnosu na prethodni mesec, naj-
veći rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Rekreacija i 
kultura (za po 1,3%). Rast cena je zabeležen i u grupama Nameštaj, pokućstvo 
i tekuće održavanje stana (0,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga 
goriva, Zdravstvo, Komunikacije, Restorani i hoteli (za po 0,2%) i Obrazovanje 
(0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,3%) i Transport 
(-0,8%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Statistika

PROSEČNA PLATA U DECEMBRU PORASLA 5,3%
• Platu preko 50.000 dinara “prebacili” Novosađani, Vrščani i Zrenjaninci • Od 45 lokalnih samouprava u Vojvodini 

samo u četiri grada su neto decembarske zarade veće od 50.000 dinara • Kod preduzetnika plate upola manje

INFLACIJA U JANUARU 2,1%
Indekse potrošačkih cena najviše pogurale stavke “hrana i bezalkoholna pića” i “rekreacija i kultura”

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

2017. 2,4 3,2 3,6 4,0 3,5 3,6 3,2 2,5 3,2 2,8 2,8 3,0
2018. 1,9 1,5 1,4 1,1 2,1 2,3 2,4 2,6 2,1 2,2 1,9 2,0
2019. 2,1 - - - - - - - - - - -

Mesečna stopa inflacije** (IPC)
2017. 1,4 0,7 0,2 0,8 -0,5 0,2 -0,4 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0
2018. 0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 0,4 -0,3 0,3 -0,3 0,3 -0,3 0,1
2019. 0,4

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

Indeksi zarada u novembru 2018.

Zarade Zarade bez poreza i doprinosa

 XII 2018
XI 2018

 XII 2018
Φ 2017

 XII 2018
XII 2017

 I-XII 2018
I-XII 2017

 XII 2018
XI 2018

 XII 2018
Φ 2017

 XII 2018
XII 2017

 I-XII 2018
I-XII 2017

Nominalni indeksi 103,2 111,5 106,5 106,0 103,6 112,4 107,4 106,5

Realni indeksi 103,1 108,9 104,4 103,9 103,5 109,8 105,3 104,4

Prosečne zarade 2018.

Novembar Decembar

Zarade Neto zarade Zarade Neto zarade 

Republika Srbija – ukupno 69 949 50 556 72 167 52 372

Zarade zaposlenih u radnom odnosu 70 398 50 901 72 572 52 690

Zarade zaposlenih van radnog odnosa 47 398 33 222 50 843 35 635

Zarade zaposlenih u pravnim licima 74 194 53 677 76 662 55 700

Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 37 962 27 035 38 319 27 308

Zarade u javnom sektoru 78 165 56 283 78 247 56 431

Zarade van javnog sektora 65 970 47 782 69 245 50 422
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ПРАВО НА ОТПРЕМНИНУ ПРИ 
ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ

Право на отпремнину запосленом припада не само при одласку у 
старосну или инвалидску него и при одласку у породичну пензију.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је била у радном односу 
на пословима контисте код туженог послодавца. Решењем о престанку 
радног односа због остваривања права на пензију, од 10. децембра 2004. 
године, тужиљи је престао радни однос на основу споразума са послодав-
цем, закључно са 1. децембром 2004. године. Тужиља је остварила право 
на породичну пензију. У решењу је одређено да ће тужиљи бити измирене 
доспеле неисплаћене зараде а да ће се то решење примењивати од 1. де-
цембра 2004. године, од када наступају његове правне последице. Такође 
је утврђено да тужени тужиљи није исплатио отпремнину, да је вредност 
отпремнине 44.086,00 динара, са датумом доспелости 1. децембра 2004. 
године.

Првостепени суд је усвојио тужбени захтев за исплату отпремнине при 
одласку у пензију, а против такве пресуде тужени је изјавио жалбу.

По оцени Апелационог суда, жалба је неоснована. На правилно и пот-
пуно утврђено чињенично стање првостепени суд је правилно применио 
материјално право, дајући за своју одлуку разлоге који у битном прихвата 
и овај суд као другостепени, у поступку њене жалбене контроле.

Наиме, према одредби члана 90. став 1. Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 70/01 и 73/01), послодавац може запосленом да исплати 
отпремнину. Надаље, одредбом члана 130. став 1. тачка 1) Колективног 
уговора код послодавца прописано је да запослени има право и на остала 
примања која немају карактер зараде, и то на отпремнину при престанку 
радног односа због одласка у пензију.

Овом нормом Колективног уговора код послодавца изричито је пропи-
сано право запосленог на отпремнину због одласка у пензију. Из те одред-
бе произлази закључак да је материјална претпоставка за остваривање 
права на отпремнину одлазак запосленог у пензију. При томе се појам 
пензија у услову ове норме употребљава у родном значењу, што значи да 
својим појмовним садржајем обухвата поред права на старосну пензију и 
права на инвалидску пензију, и право на породичну пензију.

Због реченог је без значаја са становишта примене права навод жалбе 
да тужиља јесте с туженим закључила споразум о престанку радног одно-
са, али том приликом није остварила право на инвалидску или старосну 
пензију, већ се определила за престанак радног односа да би остварила 
своја права по смрти свог супруга. Такав навод је без значаја, између 
осталог и због тога што на основу престанка радног односа тужиља није 
остварила било које право, него право на пензију, при чему је правно ире-
левантно то што је реч о породичној пензији. (Пресуда Апелационог суда 
у Београду, Гж1 3654/10 од 16. фебруара 2011)

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА  
У ШКОЛИ

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 27/18-др. закони и 27/18-др. закони):

1. без обзира на изречену кривичну санкцију (не мора бити изречена 
казна – може и нека друга врста кривичне санкције) – ако је запослени 
правноснажно осуђен за неко од следећих кривичних дела: насиље�у�
породици,�одузимање�малолетног�лица,� запуштање�и�злостављање�
малолетног�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 чоевечности и 
других добара заштићених међународним правом;

2. ако је запослени правноснажно 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 изречену кривичну санкцију, као правну последицу повлачи 
престанак радног односа);

3. 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, 13/17-УС и 113/17).1

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 одговорност 
запосленог. Разуме се да радни однос престаје и ако због изречене заштитне мере 
запослени мора да одсуствује са рада дуже од шест месеци.

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 при-
менити 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 против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, биће 
довољно само правноснажно 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.

ПРАВО УЧЕНИКА НА ПРИГОВОР  
НА ЗАКЉУЧНУ ОЦЕНУ

Питање: Када директор школе по приговору на закључну оцену оспо-
рену оцену поништава и враћа је одељенском већу на разматрање и 
закључивање, а када закључну оцену по приговору поништава и ученика 
упућује на полагање испита?

Одговор: Чланом 82. став 8. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18-др. закон) прописано је да, 
уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописи-
ма, директор поништава оцену и враћа је одељенском већу на разматрање 
и закључивање, а ставом 12. истог члана Закона – да, уколико директор 
утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу са пропи-
сима или је приговор из других разлога основан, решењем поништава 
закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.

У случају дилеме које ће решење, од два горе наведена, директор при-
менити уколико утврди да закључна оцена није изведена у складу са про-
писима, сматрамо да директор најпре треба да поступи у складу са чла-
ном 82. став 8. Закона, односно да оцену поништи и врати је одељенском 
већу на поновно разматрање и закључивање.

Уколико, након поновног разматрања и закључивања оцене од стране 
одељенског, већа ученик, његов родитељ, односно други законски заступ-
ник поднесе приговор на закључну оцену коју је накнадно закључило 
одељенско веће, а директор утврди да закључна оцена из предмета поно-
во није изведена у складу са прописима или је приговор из других разлога 
основан, онда, у складу са чланом 82. став 12. Закона, решењем пониш-
тава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита. (Мишљење 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 011-00-
00314/2017-04 под 1) од 28. децембра 2017)

ИЗБОР ДИРЕКТОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Питање: Законом је прописано да је један од обавезних чланова 

комисије за избор директора школе наставник разредне наставе. Како да 
поступи средња школа с обзиром на то да у средњој школи не постоје на-
ставници разредне наставе?

Одговор: Чланом 123. став 11. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18-др. закон) прописано је 
да обавезне чланове комисије за избор директора чине по један представ-
ник из реда наставника разредне наставе, наставника предметне наставе 
и ненаставног особља.

Имајући у виду да средње школе немају запослене наставнике раз-
редне наставе, мишљења смо да те школе као обавезног члана наведе-
не комисије уместо наставника разредне наставе могу да именују још 
једног наставника предметне наставе запосленог у тој школи. (Мишљење 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 011-00-
00230/2017-04 од 2. новембра 2017)

2 Ипак, мора се признати да такав став није неупитан. Наиме, чланом 94. став 
2. Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05-исправка, 
107/05-исправка, 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 
наступити 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 
кривична дела. 

Правници одговарају



POZDRAV “ZDRAVO” POTEKAO OD 
MLADIH SOMBORSKIH UČITELJA

Malo je poznato da je uobičajeni pozdrav “zdravo” potekao 60- tih godi-
na 19. veka upravo iz Sombora. Preko mladih učitelja koji su se školovali u 
Somboru pozdrav se preneo po celom srpstvu, jer su iz Sombora odlazili u 
škole po Srbiji, Bosni, Slavoniji, Crnoj Gori koji je uskoro postao i zvaničan 
pozdrav sokolskih društava pa je još više ušao u svakodnevni govor. 

“Učiteljici kažemo “zdravo“ zato što je volimo i poštujemo kao osobu”, kaže 
Jelena Popesku, učenica IV razreda OŠ “Avram Mrazović” u Somboru. Jelenina 
školska drugarica, Mila Krstić kaže da sa “zdravo” pozdravlja bliske i drage oso-
be: “Kada kažemo nekome “zdravo”, to znači da u tu osobu imamo poverenja”. 

Istorija pozdrava “zdravo” počela je da se piše upravo u Somboru. Za to je 
zaslužan pokret mladih somborskih Srba obrazovanih u Beču, Požunu, Bu-
dimpešti u vreme nacionalnog romantizma u drugoj polovini 19. veka. “Među 
njima je, kao osvešćenim mladim ljudima, zavladalo shvatanje da je nedolično 
slobodnim građanima da se pozdravljaju sa tadašnjim pozdravim “sluga poko-
ran!”, “servus” na mađarskom, “hvaljen Isus” ili “pomaže Bog” ... oni su hteli da 
taj pozdrav bude jednostavniji i uveli su jedan lep pozdrav “zdravo”, ispričao je 
zavičajni istoričar Milan Stepanović.

Dušan Kolundžija, publicista, priseća se da su pozdrav “zdravo” koristili Soko-
li, dakle članovi Sokolskog društva, a ja se sećam da smo mi, kao akcijaši na rad-
nim akcijama, takođe se pozdravljali, ali ne sa jednim, već sa tri puta “zdravo!”.

Lidija Hajnal je učiteljica u četvr-
tom razredu i kako kaže, đaci je često 
pozdravljaju sa “zdravo!”. “Obožavam 
taj pozdrav “zdravo”, pogotovo kada 
mi to kažu moji đaci jer to je znak 
da, ne samo da me poštuju, već da me 
vole. A i nekako mi imponuje, jer kad 
oni meni kažu “zdravo” to znači da 
imaju veliko poverenje u mene, a na 
meni je da to poverenje ne izneverim”, 
ispričala je Lidija Hajnal.

Ovde, sa Jerasovog ćošeta, kako u 
svojim sećanjima zapisuje Nika Mak-
simović, Joca Jerasović, posebno je 
gromko pozdravljao svoje prijatelje 
pa je “zdravo”, ječalo sve do gradske kuće. Danas, “zdravo” kao pozdrav, koristi 
srednja i starija generacija, dok je kod mlađih uobičajeno pozdravljanje sa “ćao”. 
Ipak, važno znati da su mladi somborski učitelji prvi počeli koristiti i “zdravo” 
uveli u svakodnevni život.
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ĐACI U NEMAČKOJ OPUŠTENI, 
NE ŠIZE ZBOG OCENA, NEMAJU 

DNEVNIK, …
Nemački đaci su fokusiraniji i opušteniji, nemaju dnevnik i javne ocene, niko 

od njih nije „najbolji đak“ sa maksimalnim prosekom, srednja ocena je prihvat-
ljiva čak i kada znaju da su briljirali. Imaju politiku kao predmet, tehničko i re-
ligija su obavezni, a u školi ne koriste mobilni telefon, priča Lara Novak (16) 
iz Niša, učenica drugog razreda gimnazije „Svetozar Marković“. Lara je provela 
mesec dana u Štutgartu kao stipendista Udruženja Nemaca “Gerhard” iz Sombo-
ra. Puna utisaka i razmišljanja šta je to bolje u njihovom sistemu, ili u našem u 
odnosu na njihov, ova talentovana učenica objašnjava da postoje stvari koje joj 
se dopadaju kao što je fokusiranje na suštinu, vrednosti koje dele, kao i to što oni 
bukvalno ne uče za ocenu, već za sebe.

“Bili su zapanjeni što su nama ocene 
javne, oni nemaju dnevnik u kome pišu 
sve ocene, već profesori ima svoje sveske 
gde beleže ocene iz svojih predmeta, koje 
ne saopštavaju javno. Imaju predmete, tipa 
politika, gde uče o Evropskoj uniji, i slično, 
tehničko je obavezan predmet, mislim da 
mogu da biraju između latinskog i tehnič-
kog, a religiju takođe imaju kao obavezni 
predmet. Na fizičkom rade gimnastiku i 
odvojeni su dečaci i devojčice, tako profe-
sorka predaje devojčicama, a profesor dečacima”, prepričava Lara svoje utiske.

Prema Larinim rečima, nemačkim učenicima knjige daje škola. One su pe-
čatirane i u njima piše ko ih je sve koristio. Izgledaju kao nove, a po završetku 
godine se vraćaju. “Nemaju sveske, već im svaki profesor odštampa list sa časa šta 
je to najvažnije i to im je sasvim dovoljno. Retko kada se dešava da imaju obiman 
domaći, idu u školu samo prepodne, nemaju smene kao mi”, nastavlja Lara.

Atmosfera u nemačkoj školi je relaksirana, nema tenzije, učenici se ne rasprav-
ljaju sa profesorima i međusobno se uvažavaju, ali poštovanje starijih se podra-
zumeva. Lara objašnjava da se sve razlike o kojima priča odnose na školu koju je 
pohađala, te se nadovezuje da se časovi geografije prilično razlikuju od naših jer 
se oni ne rade sa kartama, dok se o korišćenju mobilnog telefona u školi ni ne po-
mišlja. “Nemaju tipičan čas geografije, nego uče promene, ozonski omotač, efekat 
staklene bašte, nemaju karte.. Telefoni ni na času, ni u školi nisu dozvoljeni, kada 
uđemo u školu telefon ne sme više da bude vidljiv. Ocene su im od 1 do 6, jedini-
ca je najbolja, a šestica najgora. Jedinicu praktično niko nema, to imaju samo oni 
koji su talentovani iz nekog predmeta, tako da se većina zadovoljava trojkom ili 
četvorkom, u najboljem slučaju imaju dvojku, i ne postoji učenik sa prosekom 1, 
00. Kod nas se to shvata kao lični poraz, kod njih ne. Sve je po zasluzi i argumen-
tovano, kada sam ih pitala kada nešto dobro urade a dobiju trojku, oni bi odgo-
varali da nije poenta u oceni i da je trojka sasvim prihvatljiva”, objašnjava Lara.

Lara obožava jezike i u želji da nadogradi svoje znanje redovno prati raz-
mene, tako je i otputovala u Štutgart. Nemci su je lepo prihvatili, uspostavila je 
odličnu komunikaciju, a na pitanje da li bi ponovo boravila tamo, odgovorila je 
potvrdno. “Mene nisu ocenjivali ali sam bila aktivna na časovima, najviše sam 
se uključivala kada je hemija u pitanju, ali i engleski. Dosta su bili zainteresova-
ni za Srbiju, ali i za sve ono što ja mogu, kada sam pokazala da sviram klavir, da 
dobro znam hemiju, engleski, da pevam, bili su oduševljeni. Kada sam došla svi 
su me pozdravili, i čim su čuli da pričam koliko toliko tačan nemački, poželeli 
su da ostvare sa mnom komunikaciju, da vide koja su moja interesovanja. Ima-
la sam četiri drugarice, Nemice, koje su me vodile kroz grad, u muzej, tražili 
su da im sviram klavir. U početku profesori nisu bili toliko zainteresovani za 
mene, svako me je pozdravio, ali kada su videli da sam zainteresovana za pred-
mete onda su bili otvoreniji”, priča Lara.

Na pitanje šta bi njima poželela, mlada Nišlijka kaže da bi bilo dobro da idu 
u školu po smenama, dok bi od njih volela da preuzme sažeto gradivo i fokus 
na ono što je najvažnije.

FINSKA: PROPAO EKSPERIMENT 
“PLATA IDE, A JA LEŽIM”

Finska vlada objavila je u petak 8. februara prve rezultate dvo-
godišnjeg eksperimenta s garantovanom platom za nezaposle-
ne, završenog pre mesec dana, koji je, suprotno očekivanjima, 
pokazao da to nije motivisalo korisnike da rade i tako zarađuju 
više. Tokom ovog ogleda, 2.000 nezaposlenih Finaca postali su 
prvi Evropljanin koji su uživali garantovani lični dohodak, pri-
majući svakog meseca ček od države, bez obzira da li su našli 
posao ili sedeli kod kuće, prenosi Rojters. Ovim eksperimentom 
Finska je testirala jednu od alternativa za obnavljanje modela 
socijalne zaštite, što je krupan problem za koji se očekuje da 
bude rešen nakon parlamentarnih izbora u aprilu.

DECI RODITELJA KOJI OSTAVE 
PUŠENJE BICIKL NA POKLON

U turskom gradu Kilisu pokrenuta je nesvakidašnja kampa-
nja tako što su deca, čiji su roditelji prestali da puše, na poklon 
dobila bicikl. Naime, turska opština Kilis je uručila bicikle za 
500 dece, nakon što je bar jedan njihov roditelj prestao da puši. 
Svečana ceremonija uručenja bicikala održana je na lokalnom 
stadionu gde se okupio veliki broj dece i njihovih roditelja. Cilj 
ove nesvakidašnje kampanje, koja se održava pod nazivom “15 
hiljada bicikala za 15 hiljada domova”, jeste motivisati što veći 
broj građana da prestanu s pušenjem. 

Gradonačelnik Kilisa Hasan Kara je prilikom dodele bicikala 
prisutnima rekao da su do danas podelili ukupno 11.500 bici-
kala. Istakao je kako se nada da će uskoro podeliti i preostalih 
3.500 bicikala. Dodao je da je kampanja privukla ogromnu pa-
žnju, posebno na društvenim mrežama, gde je na hiljade osoba 
napisalo da se radi o vrlo originalnoj i pozitivnoj ideji, predlažu-
ći kako ovakvi projekti treba da se nastave.


