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Обележен и Светски дан безбедности и здравља на раду 2019.
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NSPRV и NSJ§ и ове године су подржали Глобалну недељу акције за 
образовање (GAWE), која се ове године одржава од 22. до 28. априла.

Након конференције о финансирању Глобалног пар-
тнерства за образовање (GPE) oдржане 2018. године, где су 
владе земаља у развоју, земље донатори и бројни партнери 
обећали повећање средстава за образовање, време је да вла-
де докажу да стварно и раде на финансирању јавног, пра-
вичног, инклузивног и бесплатног образовања - време да се 
понашају онако како су и обећали. Због тога, и овим путем, 
позивамо владе да одрже своја обећања. Обећања која су 
дале за финансирање SDG4 морају се ефикасно применити, 
јер само тако може се осигурати да деца и одрасли широм 
света добију квалитетно јавно образовање.

Подсећамо да, деца највише уче у првим годинама живота. Учешће 
у програмима предшколског васпитања и образовања подстиче учење 
у раном детињству и ствара чврсту основу за даљи успех, а учење у 
раном детињству помаже деци да постану позитивне, самопоуздане и 
способне особе и ствара добру основу за учење. Нажалост, у Србији 
само половина деце узраста од 3 до 5,5 година похађа вртиће. Шта горе, 

само 9% деце из најсиромашнијих породица и 6% деце 
која живе у ромским насељима похађа вртиће, за разли-
ку од 82% деце из најбогатијих домаћинстава. Основну 
школу завршава 93% деце, али само двоје од троје ромске 
или деце сиромашних родитеља. Средњу школу похађа 
89% деце из опште популације, а тек нешто више од пе-
тине (22%) деце која живе у ромским насељима. Стога 
развијајмо јавни образовни систем и обезбедимо једнак 
приступ свој деци, са фокусом на укључивање деце из 
осетљивих група.

 (Више на странама 4-7)

У вези са захтевом синдиката да се и запо-
сленима у ПУ исплати повишица од 9 одсто, 
а који је Влади Србије достављен 10. априла 
2019. године и других питања која су разма-
тра тог дана на састанку у Влади Републике 
Србије из кабинета Владе је ургентно одго-
ворено синдикатима „да је Влада Републике 
Србије донела одлуку да се запосленима у 

предшколским установама обезбеди додатно 
повећање зарада од 2% што ће чинити укуп-
но повећање од 9%, у складу са захтевом три 
репрезентативна синдиката.

„С обзиром да спровођење ове одлуке под-
разумева измену Закона о буџетском систему 
за 2019. годину, ове измене биће усвојене на 
ванредној седници Владе у понедељак 15. апри-
ла 2019. године. До краја исте недеље ће измене 
Закона бити по хитној процедури на дневном 
реду седнице Народне Скупштине РС, а на сна-

гу ће ступити од 1. маја 2019. године. Имајући 
у виду наведено, запослени у предшколским 
установама договорено повећање зараде могу 
да очекују од 1. маја 2019. године“.

„Када је реч о ретроактивном исплаћивању 
повећања, што је такође било питање репре-
зентативних синдиката, обавештавамо вас да 
Влада не може да изађе у сусрет овом захтеву 
јер је исти неуставан“, каже се у саопштењу од 
10. априла 2019. године које је потписао шеф 
Кабинета Владе Србије Милош Поповић.

Инспирисан стогодишњицом Међународне организа-
ције рада (ILO) и дискусијама о будућности рада, Светски 
дан сигурности и здравља на раду ове године анализира 
100 година рада на побољшању сигурности и здравља 
на раду загледан у будућност и опредељен за наставак 
тих напора уважавајући велике промене као што су нова 
технологија, демографија, одрживи развој (укључујући 
климатске промене) и промене у организацији рада.

Званични Светски дан 28. априла 2019. је само почетак 
догађаја и активности на светском нивоу који ће се на-
ставити до краја године, око теме “Сигурност и здравље 
и будућности рада”. То је Дан за помињање свега учињеног и сумирање 
богатства стечених знања и искустава у досадашњем деловању акумулира-
них током 100 година и Дан да се изрази спремност ILO да оцени промене 
које доноси будућност посла којим се бави и суочи се са њима.

 ILO ће усвојити Глобални извештај у том смислу, односно историјат о 
100 година у спашавању живота и промоције безбедног и здравог радног 
окружења. Извештај ће обухвати еволуцију сигурности и здравља од пре 
почетка МОР-а 1919. године до данас, пролазећи кроз главне прекретнице 
које су утицале на ову област и утицале на начин на који је ILO допринела 
побољшању безбедности и здравља на раду.

Још важније, Глобални извештај ће се дотакнути промена и ризика у 
радним аранжманима, технологији (дигитализација и И

кICT, рад на платформама, аутоматизација и роботика), демографији, 
глобализацији, климатским променама и другим чиниоцима који утичу 
на динамику безбедности и здравља и природу професија у овим обла-
стима, без обзира на постојане традиционалне ризике и варијације које се 
појављују у земљама у развоју и развијеним земљама. 

Како би се додатно продубила ова дискусија, ILO ће представити 33 
оригинална размишљања стручњака и чланова Заједнице за заштиту на 
раду и здравље из целог света који ће послати снажне поруке и сведочан-
ства о безбедности и здрављу на раду и будућности рада са практичним 

аспектима проблема.
Међународна организација рада (ILO) обележава 

Светски дан безбедности и здравља на раду 28. априла 
ради промовисања спречавања несрећа на раду и боле-
сти изазваним радом на глобалном нивоу. То је кампања 
за подизање свести која је намењена фокусирању 
међународне пажње на настале трендове у области сигур-
ности и здравља на раду и на обиму повреда на раду, бо-
лести и смртних случајева. У многим деловима света, на-
ционалне власти, синдикати, организације послодаваца и 
стручњаци за сигурност и здравље организују активности 

на обележавању овог датума. 
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Konstantin Filozof u svome spisu „Skazanije o pismeneh“ (15 vek), u 
Glavi osamnaestoj, razlaže kako se vrši „obučenije otrokov“. Tu on 
postavlјa ovaj red učenja:

– Naučiti slova po njihovim imenima.
– Naučiti čitati i pisati svako slovo za sebe.
– Naučiti spajanje slova u reči („svezano pisanje“).

On nije zahtevao da se slova uče az-
bučnim redom pa čak ni po imenima. 
Razlikovano je „pokoravajuće“ glasove 
(samoglasnike) od „gospodarećih“ (su-
glasnika).

Udžbenici su odgovarajuće crkvene 
i svetovne knjige iz kojih se uči u ško-
li. Sve su one bile prevedene sa grčkih 
originala. Raspravlјajući o tome, Stojan 
Novaković piše: „Moralo se u staroj 
našoj književnosti nalaziti i bukvara“. 
Mi ne znamo za njih sve do pred kraj 
šesnaestog veka. Najstariji naš bukvar, 
za koji mi sada znamo, napisao je Sava 
Inok-Dečanac i štampao u Mlecima 
1597. godine. Na prvoj strani toga 
bukvara nalazi se azbuka od trideset i 
sedam slova (37). Iza azbuke su slogo-
vi za sricanje i na kraju štivo za čitanje. 
Napred smo već pomenuli da učenici, 
na slikama u manastiru Morači i u Peći, drže list hartije na kome se vidi tekst 
azbuke iz bukvara Save Inoka. No većin aškola toga vremena nije imala bukva-
ra, nego su slova učena sa š t i c e, jedne daske na 
kojoj su bila kaligrafski ispisana sva slova (veli-
ka i mala) azbučnim redom. Za učenje azbuke 
(„naustnice“) napamet, za sricanje slogova i reči, 
i najzad za čitanje, trebalo je po tri i više godina 
učenja. Tamo gde nije bilo knjiga iz kojih bi se 
učilo čitanje, slova su ispisivana na tablici „vo-
skolestnoj“ (prevučenoj voskom). Jovan Rajić 
beleži: „Kome je priroda dala dobro pamstvova-
nje, taj je iz onih daščica naizust naučio zadatke 
i zadržao ih u pameti, i toliko je znao koliko je u 
pameti zatvrdio“.

Sricanje slogova i reči, kad nema bukvara, 
vrši se iz časlovca. Kao čitanka služi isklјučivo 
psaltir. Ove dve knjige časlovac i psaltir, mnogo godina su kod nas zamenjivale 
bukvar i čitanku. Prema tome iz koje knjige uče, učenici se dele na „bukvarce“, 
„časlovce“ i „psaltirce“. Do pronalaska štampe (1455), a kod nas i kasnije, da bi 
se došlo do knjiga, one se prepisuju. Glavni prepisivački centri bili su i ostali 
manastiri, jer su samo kaluđeri za taj posao imali dovolјno vremena, sredstava 
i mira. Dobre prepisivače u to doba javno pohvalјuju a rđave kude. Na glasu su 
bili resavski „prevodioci“ i prepisivači koji se, pored ostalog, trude da utvrde i 
izvesna pravopisna pravila. Resavski „prevodioci“ na čelu sa Konstantinom Fi-
lozofom, pored ostalog, vrše i reviziju starih prevoda i prepisa. Sem ovih naro-
čito se pominju kao vešti prepisivači Vladislav Gramatik iz manastira Matejne 
(15 vek) i Jovan Maleševac, koji je posle radio na štampanju ćirilovskih knjiga 
u protestantskoj štampariji u Urahu (Nemačka). 

Ali je bilo prepisivača i van manastira. Tako su se knjige prepisivale u Slan-
kamenu „v domu bogolјubivago muža imenem Petra, lovca ribam“ (1490). U 
Sarajevu se takođe prepisuju knjige (1564) „blagočestivago hristijanina domu 
Mihaila kujundžije“. Bilo je i samoukih prepisivača. Nalazimo i jedan ovakav 
zapis koji je pisao neki Jakov Peković „njegovom grešnom i samoukom de-
snicom“. Svi oni prepisuju, kao i onaj s kraja 13 veka: „Sa strahom i lјuboviju 
napisah siju knjigu“. Knjige se ne samo prepisuju nego vrlo često i umetnički 
ukrašavaju. Znamo da je od sedam stotina hilandarskih rukopisnih knjiga bilo 
dve stotine umetnički ukrašenih (minijaturno slikarstvo).

Knjige su u to doba vrlo retke te vrlo skupe. U 
jednom zapisu je zabeleženo ovo: „Bog da prosti 
Nikolu kapaliju koji kupi siju knjigu te se nasladi-
smo“. Na drugom mestu opet piše: „Bog da prosti 
onoga koji je pisa i spase onoga koji je čita“. Za 
despota Stevana Lazarevića, kao osnivača čuvene 
resavske škole, piše: „Ljubio je knjige ne samo radi 
čovečanske hvale kao ono Ptolomej, nego i radi 
koristi duševne“. U jednoj knjizi iz 1386 nalazimo 
ovakav zapis nekog Radovana koji: „poneže vos-
hote imeti siju knjigu domu svojem, i naslavdati 
se pročitanijem od neje minuvših drevnih car“.

Knjige se, inače, kao svetinje brižlјivo čuva-
ju i ne daju lako na ruku. Na jednoj staroj knjizi 
piše ovo: „Za veliku nuždu prodadosmo knjigu“. 

Na jednoj manastirskoj knjizi je zapisano da je 
zabranjeno tu knjigu davati đacima da je oni ne 
bi oštetili. Početkom 18 veka nailazimo na jedan 
ovakav zapis: „I tko bi je oprimio i iz nje đacima 
pisao ili iz crkve dijakah radi iznosi, da budet ana-
tema“. Da bi se što bolјe očuvale knjige se pove-
zuju, obično u kožu, ali se često grade i naročite 
drvene korice.

Misli se da je Dušanova žena Jelisaveta imala 
sopstvenu vrlo bogatu biblioteku. Prema jednoj 
zabelešci, u manastiru Vinči bilo je (1592) oko 
pedeset knjiga, a u cetinjskom manastiru (1593) 
: „Svega štonađe komata 40 i dva“. Joakim Vujić je 
zabeležio (1826) da je u nekim manastirima na-
šao sačuvane cele zbirke starih knjiga. Tako veli 
da je u manastiru Bogovađi bilo sto osam knjiga 
„izmeždu koji samo 40 komada različitih istori-
českih nahode se“. On dalјe piše kako su knjige 
sakrivane od Turaka „po gudura i peščara“.

Sredstva za pisanje su različita. Oni koji uče pisati i oni koji samo uvežbavaju tu 
veštinu, upotreblјavaju daščicu prevučenu tankim slojem voska da po njoj šaraju 
slova kakvim šilјatim tvrdim predmetom. Kaluđeri prepisivači knjiga sami prave 
u manastirima raznobojna mastila za pisanje. Pre pronalaska hartije pisalo se na 
pergamentu koji je uvek vrlo skup i do koga se teško dolazilo. Kasnije se pisalo 
na hartiji ali je i ona uvek bila i retka i skupa. Jedna stara knjiga, bila je prepisana 
na štavlјenoj zečjoj koži. „Kroz decenije i vekove srpski pisci rade imajući list 
pergamenta pred sobom i držeći labudovo ili guščije pero u ruci“.

Disciplina po školama bila je uvek vrlo stroga. Batina nije samo sredstvo uče-
nja nego i sredstvo „duševnog spasenja“. Tada je vladalo pravilo: „Samo batina 

obuzdava grešne prohteve tela. Samo je ona lek 
protivu lenosti i grešaka“. Kao disciplinska sred-
stva se pominju: post, prut, štap, bič, kamdžija, 
ćelija i sapinjanje uz gvožđe.

Učitelј pismenosti je mogao biti svako ko je 
makar malo sam bio pismen i uz to želeo da se 
prihvati toga posla. Sem ta dva uslova, nikakve 
druge kvalifikacije nisu tražene od učitelјa. Ipak 
se učitelјskom pozivu najčešće odaju oni koji 
za taj rad imaju najviše smisla. Baš zato i jesu 
učitelјi toga starog vremena tako visoko cenjeni. 
Vrlo često u starim zapisima susrećemo i ova-
kve izjave: „Da pomaže bog roditelјa mi koji me 
ishrani i daskala mi“.

4. UMETNOSTI

Svi umetnički uticaji došli su nam takođe iz Vizantije, a pre svega crkvena 
arhitektura i crkveno slikarstvo. O tim našim umetničkim tvorevinama jedan 
Francuz ovako piše: „Putnik ostaje zadivlјen pred mnogim građevinama, pred 
njihovim gorostasnim razmerama, pred raznolikošću i sjajem njihovih ukrasa“.

Crkveno slikarstvo (ikonografija) umnogome je odraz književnosti toga doba. 
Gotovo sve što se slikalo bilo je ono o čemu se pre toga pisalo. Naša narodna tek-
stilna ornamentika crpila je sve svoje osnovne motive iz našeg srednjevekovnog sli-
karstva. Neki stranci još u 16 veku ukazuju na sličnost narodne nošnje sa odećom 
prikazanom na freskama. S druge strane, stručnjaci smatraju da je „najuočlјivija 
veza između monumentalne arhitekture i sadržine narodne poezije“.

 Minijaturno slikarstvo je umetničko ukrašavanje knjiga crtežima. Već smo 
napomenuli kako se ukrašavaju crtežima neke knjige koje se prepisuju. Naveli 
smo da je u Hilandaru od sedam stotina rukopisnih knjiga njih dve stotine bilo 
ukrašeno umetničkim crtežima.

Crkvene igre su dramatizovani religiozni sadržaji (bibliske scene) preneti 
nama iz Vizantije. Neki od tih sadržaja sačuvani su i do danas („vertep“). Srp-
ska pravoslavna crkva nije rado gledala ove dramske prikaze. Ona ih je najčešće 
suzbijala ili bar, kad nije mogla ništa drugo, izbegavala. Konstantin Filozof piše 

o tim dramskim prikazivanjima kao o jeresima 
što neki sveštenici „naročito obučeni izvode ne-
kakve igre sa đavolima“.

Narodne dramske igre takođe su postojale kod 
Srba u Srednjem veku. Bio je poznati i glumac 
kao „narodni zabavlјač“. U svim našim narod-
nim igrama bilo je dramskih elemenata pa i u 
onim šalјivim koje igra više lica. U tim igrama 
je zastuplјen monolog i dijalog, pesma i svirka, 
pojedinačna i horska, zatim gest, mimika, pokret 
i radnja. Naročito su starog porekla ritualne po-
vorke i igre pod maskama. Od njih su nam još i 
dana zaostale: lazarice, dodole, vertep, pokladne 
maske itd.

 (Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

VASPITANJE U SRBA (V)
(Nastavak teksta iz prethodnog broja)
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И док трошкови образовања због емигра-
ција нашег становништва Србију коштају 
преко милијарду евра годишње, постоје и 

они други трошкови по потенцијалном запосленом 
који је отишао, а сума о којој је реч не може чак ни 
прецизно да се израчуна. Истраживање “Трошко-
ви емиграција младих” које је спровео Институт 
за развој и иновације у сарадњи са Wестминистер 
фондацијом за демократију показују да постоје 
значајни ефекти на економску ефикасност од кон-
стантне и свеприсутне миграције младог кадра из 
Србије. Они наводе да постоји нешто што се назива 
директни негативни ефекат и означава изгубљену 
бруто додатну вредност по потенцијалном запосле-
ном. Са друге стране постоји и индиректни негатив-
ни утицај који означава и смањење укупне потрошње 
и самим тим БДП-а. На трећем месту је и индуковани 
утицај који на пример означава да останком станов-
ника у земљи подразумева се и потреба за већим 
бројем лекара, фризера и других занимања који би 
својим платама креирали додатну тражњу. 

Због немогућности да се одлазак наших грађана 
у иностранство заустави, јер је реч о проблему 
са којим се сусрећу скоро све европске државе, 
истраживање је израчунало и изгубљену бруто до-
датну вредност по потенцијалном запосле ном. “По 
једном запосленом директан ефекат је 14.851 евро, 
индиректан ефекат 3.247 евра, док је индукован 

1.321 евро. Све укупно долазимо до суме од 19.446 
евра само за једног потенцијално запосленог који 
оде”, кажу из Института за развој и иновације.

На страни позитивних ефеката емиграционог 
тока, најзначајнији бенефит јесу дознаке. По виси-
ни учешћа дознака у БДП Србија се налази у самом 
врху европских земаља, тачније уз Албанију на 
првом месту, са учешћем између 5 одсто и 6 одсто 
БДП. Ова средства имају важну улогу у националној 
економији, али као генератор будућег развоја или 
додатног раста моћи ће да се посматрају тек када 
се поменуте дознаке у Србији буду користиле за 
инвестиције, што у овом тренутку није случај. Када 
се саберу само две суме - трошак за образовање и 
трошак који се мери губитком потенцијалног БДП, 
саберу, добије се цифра од преко две милијарде које 

Србија губи годишње, а то је најконзервативнија 
могућа процена.

Заменица амбасадора Велике Британије у Србији 
Трејси Галагер истакла је да су миграције младих 
природан процес, али да проблем представља 
чињеница што велики број младих из Србије одлази 
из нужде.

Продекан за научноистраживачки рад Економ-
ског факултета Младен Стаменковић подсетио је да 
се са проблемом миграције младих сусрећу бројне 
земље Европе – од балтичких земаља до Ирске. Он 
је навео да су балтичке земље изгубиле четвртину 
свог становништва, а онда су власти Финске одлу-
чиле да потпуно информатизују образовање. С дру-
ге стране, Ирска је свој економски бум засновала на 
трећој генерацији емиграната која се вратила у ма-
тицу из САД почетком деведесетих година.

Одлив мозгова

ОБРАЗОВАЊЕ НИЈЕ БЕСПЛАТНО
• Стварање стручњака који одлазе је промашена инвестиција • Трошкови осмогодишњег 

основног образовања 13,5 хиљада евра • Четворогодишње средњошколско образовање кошта 
21.000 евра • Просечан трошак школовања свршеног студента 34.000 евра • Око 55.000 евра 

просечан трошак школовања једног доктора наука

Према подацима Организације за економску безбедност и сарадњу 
од 2000. године из земље је отишло више од 650.000 грађана 
Србије, највише младих и радно способних.

Србија нема тачне податке колико њених грађана годишње оде у ино-
странство па се процене крећу од 35.000 до 49.000 људи, међу којима су и 
они који се више не убрајају у младе, али су радно спо-
собни и имају занимање које се у многим европским 
државама тражи и сматра дефицитарним. 

Демографска слика Србије управо због одласка 
њених држављана у иностранство већ годинама је 
неповољна и због тога се о њој знатно чешће расправља 
у јавности него о чињеници да сваки образовани 
држављанин Србије који се упути на рад у другу земљу 
“односи” са собом и новац који је у њега уложен како би 
стекао одређено знање. Институт за развој и иновације 
у сарадњи са Wестминистер фондацијом спровео је ве-
лико истраживање “Трошкови емиграције младих” како би показала економ-
ска страна и економски губитак Србије због одласка у иностранство.

Из Института за развој и иновације објашњавају да добијени подаци пра-
те губитке у образовању, потенцијалном БДП-у и трошак по потенцијалном 
запосленом који је отишао у иностранство. Из истраживања произилази да је 
генерисани годишњи губитак бруто додатне вредности због одласка младих не-
вероватних 897,3 милиона евра, што чини око 2,1 одсто БДП за 2018. годину. 

Користећи се просечним износом по раднику долазимо до опортуни-
тетног трошка у погледу изгубљене бруто додатне вредности у износу од 
685,3 милиона евра. Ово представља директан негативан ефекат на нивоу 
потенцијалног БДП-а. Имајући у виду да одлазак овог броја људи, а ово 
истраживање се базирало на подацима ОЕЦД-а који кажу да годишње 49.000 
људи оде из Србије, значи и смањење укупне потрошње односно пад аргегат-
не тражње која ће у крајњој линији утицати на обим и производњу и услуга, а 
самим тим и на бруто додатне вредности односно БДП-а долазимо до инди-
ректног утицаја од 151,1 милион евра.

Поред директног и индиретног утицаја у макроекономским анализама 
се често говори и о такозваном индукованом утицају. Будући да се под њим 
подразумева велики број посредних рефлексија на при вредне токове про-
ценили смо га на 60,1 милиона евра. Када се сви ти утицаји саберу долази 
се генерисаног годишњег губитка бруто додатне вредности због одласка 
младих од око 897,3 милиона евра. Најдиректнији трошкови са којима се 

друштво сусреће јесте губитак уло-
жених средстава у образовање сва-
ког грађанина Србије који је из ње 
отишао. Због тога је истраживање о 
трошковима емиграције младих по-
себно позабавило израчунавањем 
средствима која држава током 
школовања улаже у свако лице које 
одлучи да живот и радно место по-
тражи у иностранству.

Резултати добијени применом методологије истраживања по казују да је 
у школовање нашег суграђанина од предшколског узраста, преко основне и 
четворогодишње средње школе до краја академских студија које су у просе-
ку трајале пет година и окончане лане, уложено око 34.000 евра. При том , 
трошкови средњошколског образовања које је трајало четири године и завр-
шило се 2018. износили су близу 21.000 евра, док су трошкови осмогодишњег 
основног образовања око 13,5 хиљада евра. Процену трошкова школовања 
лица са стеченом дипломом доктора наука значајно отежава недоступност 
податка по потребним структурама. На основу расположивих информација 
долазимо до групе апроксимације од око 55.000 евра просечног трошка укуп-
ног школовања једног доктора.

Млади који одлазе из Србије у просеку имају 28,7 година, а сваки пети 
има факултетску диплому, изјавила је 16. априла министарка задужена за 
демографију Славица Ђукић Дејановић. Она је, на представљању зборника “Ка 
бољој демографској будућности Србије” у САНУ, нагласила да су истраживања 
која су рађена међу студентима државних и приватних факултета у Србији по-
казала да сваки трећи студент планира да после завршеног школовања иде у 
иностранство. “Миграције становништва спадају у демографски феномен који 
је немогуће спречити, а тешко се предвиђају. Међутим, морамо мислити на оне 
који су отишли, а не планирају да се врате, шта матица може да уради за њих и 
како да их вежемо за Србију”, истакла је Ђукић Дејановић.

Елем, образовање, ма колико се у то веровало, није бесплатно и њега 
плаћа држава односно грађани путем пореског система или породица која 
уложи у своје потомство. Када се млади људи у Србији, о трошку државе, 
школују и постану стручњаци, а потом оду на рад у иностранство, са стано-
вишта економије то је промашена инвестиција. Међутим, док је економска 
ситуација таква каква јесте и плате у Србији толике колике јесу, тешко је оче-
кивати да ће тренд одлазака младих ослабити.

КОЛИКО БИ СРБИЈА ДОБИЈАЛА КАДА БИ СВИ 
КОЈИ СУ ОТИШЛИ, ДОШЛИ ОВДЕ ДА РАДЕ?

• За једног потенцијално запосленог који оде губитак 19.446 евра • Годишњи губитак бруто додатне 
вредности због одласка младих око 897,3 милиона евра • Постоје и позитивни ефекти емиграција
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Globalna nedelja akcije za obrazovanje 
(GAWE) ove godine se održava od 24. 
aprila do 1. maja (kod nas, zbog našeg 

kalendara rada škola od 22. do 28. aprila). Osmi-
šljena i vođena od Globalne kampanje za obrazo-
vanje (GCE) ona je jedan od glavnih mehanizama 
Globalnog partnerstva za obrazovanje (GPE) kako 
bi se ostvario jedan od najvažnijih Globalnih ra-
zvojnih ciljeva (SDG) – Cilj 4 (SDG 4): „Osigurati 
inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i 
promovisati mogućnosti doživotnog učenja za sve“. 
Za postizanje Cilja 4. neophodno je ostvariti deset 
(pod)ciljeva ovog Cilja. Tu je i Okvir za delovanje 
„Obrazovanja 2030“, koji je usvojen u novembru 
2015. godine koji daje smernice vladama i partne-
rima o tome kako da obaveze pretvore u akciju i 
rezultat.

 GCE je predstavila neke od ključnih problema 
i ponudila rešenja za finansiranje Obrazovanja za 
sve, odnosno Obrazovanja 2030 i pozivala na po-
većanje izdvajanja za obrazovanje ( popularno 
nazvano „4 $“): $ 1- veličina ukupnih nacionalnih 
budžeta (širenjem poreske osnovice); $ 2- udela 
budžeta za obrazovanje; $ 3- оsetljivosti budžeta 
prema jednakosti i kvalitetu i $ 4- provera budžeta, 
kako bi se osigurala odgovornost.

GCE namerava da ostane mobilna i nastavi sa 
zalaganjem, da kroz angažovane političke grupe na 
visokom nivou kao što su G7 i G20, osigura finan-
siranje Obrazovanja za sve, kao i da podseća zemlje 
partnere da su odgovorne za obećanja koja su dale i 
obaveze koje su u tom smislu i preduzele. 

„Za postizanje povećanja finansiranja Obrazo-
vanja 2030 ili modela 4$, smatramo da je osnovna 
poreska pravda. Potrebno 
je uspostaviti progresivne 
poreske reforme, a nelegalni 
finansijski tokovi, izbegava-
nje plaćanja poreza i izbe-
gavanje poreza, kao i štetne 
poreske olakšice - koje sve 
smanjuju veličinu nacional-
ne poreske osnove - mora-
ju prestati. Ovi prihodi se 
hitno moraju usmeriti na 
zaustavljanje globalne obra-
zovne krize, uz istovremeno osiguravanje toga da 
su namenski i zaštićeni u nacionalnim budžetima, 
kroz pravne i političke okvire“, rekla je nakon kon-
ferencije održane u Senegalu Kamila Kroso, pred-
sednica GCE. „Pohvaljujemo predsednika Gane, 
Nana Akufo-Addoa, koji je odrazio ovo osećanje 
i rekao: „Novac je dostupan (u Africi) za finansi-
ranje obrazovanja. Za ovo, mi moramo eliminisati 
korupciju i nelegalne finansijske tokove. „Norveški 
delegat na konferenciji, ministar za razvoj, Nikolaj 
Astrup, uputio je i slučaj da se GPE više fokusira na 
progresivne poreske reforme“ kaže ona. 

 „Pored pitanja poreske pravde, pojavljivanje 
profita u i kroz javno i privatno obrazovanje pred-
stavlja centralni problem koji se mora rešiti, jer 
vidimo sve veći upliv javnih sredstava u privatni 
biznis. Ne samo da vidimo istaknute glumce koji 
podstiču privatne škole sa niskim troškovima - uda-
rac na pravo na besplatno javno obrazovanje - već 
i privatni sektor sve više usmerava sisteme javnog 
obrazovanja kao profitabilna tržišta“ kaže Kamila 
Kroso. „Odbacujemo sve reforme koje bi mogle da 
stvore stratifikovane obrazovne sisteme i ostaje-

mo odlučni da obrazovanje 
predstavlja osnovno ljudsko 
pravo, koje treba javno fi-
nansirati, besplatno, visoko 
kvalitetno i uključivati sve“, 
kaže predsednica GCE. „Sve 
je rečeno, uvereni smo da će 
se u obrazovnom sektoru 
učiniti pozitivne promene. 
Posvećeni smo obezbeđi-
vanju sredstava za unapre-
đenje inkluzije, jednakosti i 
kvaliteta u sistemima javnog 
obrazovanja“ kaže Kroso.

Agenda za održivi razvoj 
iz 2015. godine je ambici-
ozna i univerzalna agenda 
za uklanjanje siromaštva 
kroz održivi razvoj do 2030. 
godine. Kada je usvojila 
novu agendu u septembru 

te godine, međunarodna zajednica je prepoznala 
da je obrazovanje ključno za uspeh svih 17 razvoj-
nih ciljeva. Kroz Inčoensku deklaraciju usvojenu 
na Svetskom obrazovnom forumu u maju 2015, 
UNESCO-u, kao specijalizovanoj agenciji za ob-
razovanje Ujedinjenih nacija, poverena je uloga da 
vodi i koordinira program “Obrazovanja 2030” sa 
svojim partnerima. Plan za postizanje deset (pod)
ciljeva obrazovnog Cilja 4. To je i Okvir za delova-

nje „Obrazovanja 2030“, koji je usvojen u novem-
bru 2015. godine i koji daje smjernice vladama i 
partnerima o tome kako pretvoriti obaveze u akciju 
i rezultat.

Inčoenskom deklaracijom UNESCO-u, kao spe-
cijalizovanoj agenciji za obrazovanje Ujedinjenih 
nacija, poverena je uloga da vodi i koordinira pro-
gram “Obrazovanja 2030” sa svojim partnerima. 
Za postizanje Cilja 4. neophodno je ostvariti deset 
(pod)ciljeva Cilja. To je i Okvir za delovanje „Ob-
razovanja 2030“, koji je usvojen u novembru 2015. 
godine i koji daje smernice vladama i partnerima 
o tome kako pretvoriti obaveze u akciju i rezultat.

Vlade bi trebale da: razviju verodostojne puto-
kaze za ispunjenje SDG4, uspostave jasne mehaniz-
me za transparentnost, dopuštajući aktivno učešće 
civilnog društva koje će obezbediti “Obrazova-
nje 2030” i Pravo na obrazovanje uopšteno (Ovo 
zahteva: obezbeđivanje formalnog i strukturnog 
prostora za smisleno aktivno učešće civilnog druš-
tva, uključujući sindikate i studentske organizacije, 
kao dela socijalnog dijaloga kroz donošenje poli-
tika, planova, budžeta i proces monitoringa), osi-
guraju da ovi mehanizmi transparentnosti i odgo-
vornosti imaju za prioritet uključivanje žena, osoba 
sa invaliditetom i predstavnike margionalizovanih 
zajednica., ponište bilo koje politike ili zakonodav-
stva koja kažnjavaju aktiviste civilnog društva i koja 
smanjuju prostor civilnog društva, „….obezbeđuju 
sprovođenje 12–godišnjeg besplatnog, javnog, rav-
nopravnog osnovnog i srednjeg obrazovanja“ (Ob-

Оd 22. dо 28. aprila 2019. Globalna nedelja akcije za obrazovanje 

„MOJE OBRAZOVANJE, MOJE(A) PRAVO(A)“! 
Graditi i razvijati javne obrazovne sisteme i obezbediti jednak pristup svoj deci, sa 

fokusom na uključivanje dece iz osetljivih grupa • Sva deca imaju pravo na kvalitetno 
obrazovanje • U Srbiji osnovnu školu završava 66% dece koja žive u siromaštvu • Srednju 

školu pohađa 15% devojčica koje žive u romskim naseljima • Osnovnu školu završava 
93% dece iz opšte populacije • Srednju školu pohađa 89% dece iz opšte populacije
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razovanje 2030. okvir za akciju), obezbede naknade 
u osnovnom i srednjem obrazovanju i ukinu po-
dršku u bilo kom obliku privatnim školama sa “ni-
skim troškovima”, stave kao prioritet dosad igno-
risane ciljeve u obrazovanju u ranom detinjstvu, 
mladima, odraslima i višem školskom/tehničkom 
i stručnom obrazovanju i obuci, uvedu sveobu-
hvatne i dugoročne nacionalne planove, kako bi se 
osiguralo da se ponuda kvalifikovanih nastavnika 
značajno povećava i da se osigura da su nastavnici i 
vaspitači ovlašćeni, dobro obučeni, dobro plaćeni, 
profesionalno kvalifikovani, motivisani i podrža-
ni, pregleda obrazovne planove, predloge budžeta 
i troškove za rešavanje obrazovnih nejednakosti, 
osigurati pozitivan uticaj na devojčice i žene, oso-
be sa invaliditetom, autohtone zajednice, izbeglice 
i raseljena lica i druge ugrožene grupe, kroz rod-
ne i inkluzione revizije, se suprotstave snižavanju 
nivoa kvaliteta obrazovanja za postizanje usko 
definisanih ishoda učenja merenih standardizova-
nim testovima i osigurati da su nastavni planovi i 
programi, udžbenici i sistemi ocenjivanja u skladu 
s postojećim razumevanjem ljudskih prava o cilje-
vima obrazovanja.

Takođe Vlade bi trebale i da: osnaže okvir uprav-
ljanja obrazovanjem i celokupnim javnim obrazov-
nim sistemom dodeljivanjem najmanje 6% BDP-a 
i 20% nacionalnih budžeta na obrazovanje, od čega 
najmanje 50% mora biti posvećeno osnovnom 
obrazovanju, povećaju sredstva koja su dostupna 
za ulaganje u obrazovanje i rešavanje nejednako-
sti, kroz izgradnju proaktivnih i proširenih do-
maćih sistema oporezivanja, pregledanje poreskih 
i autorskih ugovora u sektoru prirodnih resursa i 
zatvaranje rupa u zakonu koje omogućavaju izbe-
gavanje poreza i izbegavanje plaćanja poreza od 
strane privatnog sektora i ukinu povećanje privati-
zacije obrazovanja kroz povećanje obima i kvaliteta 
javnih nabavki.

Zemlje donatori bi trebalo da: ispune svoju 
ulogu u obezbeđivanju implementacije programa 
SDG na nacionalnom nivou (donesu jasne naci-
onalne planove kroz će obezbediti 0,7% BDP kao 
Pomoć u inostranstvu za razvoj (ODA) do 2020. 
godine i da uplate najmanje 15-20% ukupne ODA 
pomoći za obrazovanje, a osim toga, najmanje 
polovinu obrazovne pomoći mora biti dodeljeno 

osnovnom obrazova-
nju), dodele najmanje 
4% humanitarne pomo-
ći obrazovanju (više o 
preporuci UNESCO-a) 
i ispune obećanja usa-
glašena tokom Konfe-
rencije za globalno par-
tnerstvo za obrazovanje 
i obavezu prema pro-
jektu „Obrazovanje ne 
može da čeka“ i drugim 
obrazovnim agencija-
ma, suprotstavljajući se 
nedavnom smanjenju 
troškova pomoći za ob-
razovanje.

Privatni sektor bi trebalo da: transparentno pla-
ća sve poreze u svim zemljama u kojima ostvaruje 
dobit i odbija da prima poreske olakšice/podsticaje, 
transferne cene, agresivno izbegavanje poreza i ko-
rišćenje zemalja poreskog raja, što može uskratiti 
nacionalne vlade za ulaganja u obrazovanje, i na-
stavi da finansijski doprinosi Globalnom partner-
stvu za obrazovanje, a UN i međunarodna zajedni-
ca bi trebalo da: podrže inkluzivno i pravovremeno 
učešće civilnog društva u potpunoj implementaciji 
SDG4 na nacionalnom, regionalnom i međuna-
rodnom nivou, podrže države u gorenavedenim 
ciljevima da ispune viziju besplatnog, pravičnog, 
inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja, obezbede 
adekvatno finansiranje Globalnog partnerstva za 
obrazovanje (GPE) kako bi podržalo sprovođenje 
programa Obrazovanja 2030, izgrade inkluzivniji 
sistem humanitarne pomoći koji prepoznaje po-
trebu za održivom aktivnošću za pružanje obra-
zovanja, čak i u hitnim okruženjima i pozivaju na 
povećanje troškova za promovisanje jednakosti, 
inkluzije i kvalitetnog obrazovanja za učenike iz 
marginalizovanih grupa, kao što su osobe sa invali-
ditetom, ruralne ili pastorističke zajednice i autoh-
toni narodi.

„Organizacije civilnog društva učinile su Dakar 
(Uvodna konferencija Globalne kampanje za obra-
zovanje (GCE) održana 2018. godine u Senegalu, 

prim. aut.) optimističnim za 
naredne tri godine. Nakon 
proširene kampanje angažo-
vanja, učenja i lobiranja za po-
većanje finansiranja obrazo-
vanja na svim kontinentima, 
pokret GCE pozdravlja da su 
zemlje u razvoju i donatorske 
vlade podigle nivo saradnje 
tako što su se snažno zalagale 
za finansiranje obrazovanja“ 
rekla je lane, nakon konfe-
rencije održane u Senegalu, 
Kamila Kroso predsednica 
GCE, za Globalno partnerstvo 
za obrazovanje (GPE). „Videli 
smo da su najvažnije obaveze 
one iz zemalja u razvoju koje 

su iznosile oko 30 milijardi američkih dolara u no-
vim finansijama. Mi pozdravljamo odlučujuće vo-
đstvo predsednika države Maki Sala, koji se obave-
zao da će povećati udeo izdataka za obrazovanje na 
25% svog nacionalnog budžeta. Senegal je najavio 
i doprinos od 2 miliona američkih dolara za GPE, 
postajući prva afrička država koja to čini. Odu-
ševljeni smo što vidimo da Senegal postavlja tako 

hrabar primer, i pozivamo 
druge zemlje u razvoju da 
povećaju udeo budžeta za 
obrazovanje i jačaju soli-
darnost za globalni pokret 
Obrazovanje za sve“ rekla 
je predsednica GCE. „Ze-
mlje donatori su takođe 
povećale izazov. Posebno 
ističem obećanja EU, UK, 
kodomaćina Francuske, 
Kanade, Švedske, Danske 
i Norveške za dopunski 
fond, koji su zajedno obe-
ćale preko 1,6 milijardi 
dolara. Takođe bi trebalo 

pohvaliti i debitantski zajam Ujedinjenih Arapskih 
Emirata od 100 miliona dolara. Ukupno su dona-
tori za ovaj dopunski fond izdvojili 2,3 milijarde 
dolara“ kaže g-đa Kroso.

„Ovo je definitivno pobeda za globalnu obra-
zovnu zajednicu, a ova cifra je iznad onoga što je 
obećano 2014. godine. Kako bi GPE postigao svoj 
cilj potrebno je obezbediti dopunsko finansira-
nje od najmanje nove 2 milijarde dolara godišnje 
do 2020. godine. Mi znamo da su nove i značajne 
obaveze učinjene, ali i dalje neće biti dovoljne da se 
zaustavi obrazovna kriza. Na globalnom nivou, 264 
miliona dece i mladih ljudi je van škole, od kojih 
je većina devojčica, 617 miliona dece je u školi, ali 
ne uspevaju da nauče osnovne veštine zahvaljujući 
lošem kvalitetu obrazovanja koje im je dostupno, a 
više od 700 miliona odraslih ne ume čitati ili pisati, 
od kojih su dve trećine žene“, rekla je nakon konfe-
rencije održane u Senegalu Kamila Kroso, predsed-
nica GCE, za Globalno partnerstvo za obrazovanje 
(GPE).

„Veoma je važno da ovi resursi stignu do onih 
kojima su najpotrebniji, kako bi u naredne tri godi-
ne više dečaka, devojčica, mladih i odraslih osoba, 
posebno onih iz ugroženih grupa, moglo obezbe-
diti svoje pravo na obrazovanje. Drago nam je što 
smo diskurs o inkluziji i jednakosti postavili na 
vodeću poziciju ovogodišnje Akcije. Ovo mora biti 
implementirano i u značajne akcije tokom naredne 
tri godine“, rekla je predsednica Kroso.

„Mi priznajemo izazove koji su podrazumevani, 
ali moramo iskoristiti ovaj momenat da utičemo na 
pozitivne promene. Zbog toga ćemo mi, kao civil-
no društvo, ostati aktivni i budni u praćenju GPE 
obećanja i praćenju implementacije SDG4. OCD 
su spremne da krenu napred u toj ulozi, o kojoj 
smo detaljno raspravljali na našem događaju, pod 
nazivom „Održivo finansiranje obrazovanja“. Ovaj 
događaj su zajedno sazvali GCE, Afrička mrežna 
kampanja za obrazovanje za sve (ANCEFA) i Koa-
licija des Organizations en Sinergie pour la Defense 
de l’Education Education (COSIDEP) uz podršku 
GIZ-a“, rekla je nakon konferencije održane u Se-
negalu Kamila Kroso, predsednica GCE, za Global-
no partnerstvo za obrazovanje (GPE)“.



6 strana Mart-April 2019.

Obrazovanje za sve

„U usvojenoj izjavi skrećemo pažnju na ključne 
dimenzije za obezbeđivanje finansiranja održivog 
obrazovanja, uključujući i našu ulogu u tome“, kaže 
Kroso. „Mi nameravamo da ostanemo mobilizova-
ni i nastavimo sa našim zalagačkim naporima tako 
što ćemo angažovati političke grupe na visokom 
nivou kao što su G7 i G20 kako bi osigurali finan-
siranje obrazovanja, kao i držanje zemalja partnera 
odgovornim za obećanja koje su preduzeli“, kaže 
Kroso.

O značaju Cilja 4 i potrebi da se on ispuni u 
predviđenom roku (do 2030. godine), izlišno je i 
govoriti jer od realizacije ovog Cilja sasvim izvesno 
zavisi i realizacija više od polovine ostalih 16 Glo-
balnih ciljeva razvoja. Obrazovanje za sve podupi-
re druge Razvojne ciljeve i osnov je za realizaciju 
drugih prava. Vlade treba da obezbede ovaj Cilj, a 
civilni sektor treba da da svoj doprinos tako što se 
uključiti i sam proces. Zbog ovoga, učešće građana 
i civilnog društva mora biti institucionalizovano 
u procesu donošenja odluka. Danas je još uvek, u 
previše država, glas naroda prigušen, a u mnogim 
vlade su preduzele agresivne mere da smanje obim 
delovanja civilnog društva, kroz smanjivanje fon-
dova, osnivanje vladinih NGO, vode represivnu 
političku aktivnost, pa čak direktno kriminalizuju 
aktivnosti civilnog društva.  

Stoga zahtevamo od vlada da zaustave krimi-
nalizovanje i smanjivanje prostora za delovanje 
civilnog društva, na nacionalnom i internacional-
nom nivou, kao i da osnažuju javne obrazovne 
sisteme, državne i kapacitete lokalnih samouprava 
da obezbede besplatno, kvalitetno i ravnopravno 
obrazovanje za svu decu, odbacujući predlog obra-
zovanja makar u i sa niskim školarinama u privat-
nim vrtićima i školama, kao jedan od odgovora na 
obrazovnu krizu.

Nakon konferencije o finansiranju Globalnog 
partnerstva za obrazovanje (GPE) početkom 2018. 
godine, gde su vlade zemalja u razvoju, zemlje do-
natori i različiti partneri obećali povećanje sred-
stava za obrazovanje, vreme je da vlade dokažu da 
stvarno i rade na finansiranju javnog, pravičnog, 
inkluzivnog i besplatnog obrazovanja - vreme je da 
se ponašaju onako kako su i obećali. Zbog toga, i 
ovim putem, pozivamo vlade da održe svoja obe-
ćanja. Obećanja koja su dale za finansiranje SDG4 
moraju se efikasno primeniti, jer samo tako može 
se osigurati da deca i odrasli širom sveta dobiju 
kvalitetno javno obrazovanje.

Kod neke dece postoji veći rizik da ne budu 
uključena u obrazovni sistem. To može imati da-
lekosežne posledice, koje se često prenose i na 
sledeće generacije. Ti ciklusi isključenosti i nejed-
nakosti negativno utiču i na pojedince i na društvo 
u celini. Kako bi se otklonile prepreke koje stoje na 
putu ka kvalitetnom obrazovanju za svu decu, GCE 
i UNICEF se posebno fokusiraju na podršku deci 
koja su najčešće isključena.

Ovogodišnja GAWE se posebno fokusira na 
podršku deci koja su najčešće isključena iz si-
stema. Učestvujući u kvalitetnom inkluzivnom 
osnovnom i srednjem obrazovanju, deca iz 
osetljivih grupa povećaju svoje šanse za bolji život i 
značajnije učešće u društvu.

Kad je reč o deci i obolelim od autizma u Srbiji 
ne zna se ni njihov broj, jer dosad nije na-
pravljen registar. Nema ni stručnjaka 
a ni planova za uključivanje auti-
stične dece u obrazovni sistem. 
Kada će, i kako će to da se 
reši, njihovi roditelji su pitali 
nadležne, pre pola godine i 
dali vladi rok od šest meseci 
za odgovor. Uoči 2. aprila, 
Međunarodnog dana oso-
ba s autizmom, ponovili su 
sva ova pitanja. U prosveti 
deceniju od uvođenja in-
kluzivnog obrazovanja, kažu 
roditelji, nema inkluzivnih 
škola, obučenih nastavnika niti 
prilagođenih programa. U speci-
jalnim školama trude se da rad prila-

gode svakom detetu. Ni to ne ide lako, jer moraju 
da rade po redovnom planu i programu, pa često 
dete koje i ne govori, treba da uči strani jezik ili 
npr. hemiju i fiziku. „Ogroman broj dece ne ide u 
školu, strašna je situacija u unutrašnjosti Srbije, jer 
ne postoje apsolutno nikakvi sistemi podrške, gde 
je ugrožena cela porodica, postalo je normalno i 
očekuje se da majka sa detetom pohađa nastavu“, 
govori jedna od majki deteta sa autizmom. Uz to na 
najvažniju, dugo obećavanu uslugu – stanovanje uz 
podršku, još čekaju. Ni u novom Zakonu o zdrav-
stvenoj zaštiti, koji predviđa sto posto plaćeno bo-
lovanje roditeljima teško obolele dece do njihove 
18 godine, nema roditelja dece s autizmom.

Pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i 
osnovno obrazovanje Vesna Nedelјković upozna-
la je u ponedeljak 8. aprila predstavnike prosvet-
nih vlasti iz Bosne i Hercegovine sa merama koje 
je Srbija do sada preduzela kako bi deca izbeglica 
i migranata bila uklјučena u formalno obrazova-
nje. Ona je predstavnike ministarstava obrazovanja 
Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo, kao i 
obrazovnih institucija informisala o podršci koju 
je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog ra-
zvoja pružilo školama, nastavnicima i učenicima 
u izgradnji kapaciteta za upravlјanje izbegličkom 
krizom, kao i o mehanizmima za praćenje obrazo-
vanja izbeglica i migranata. 

„Nama je pripao zadatak da osmislimo kako da 
decu iz kampova uklјučimo u obrazovni sistem na 
najbolјi i najlakši način…Smatrali smo da svako 
dete koje je ovde i koje se zateklo ne svojom volјom, 
a može biti uklјučeno u sistem osnovnih i srednjih 
škola, a ove godine i u predškolski sistem treba i 
mora biti uklјučeno“, rekla je ona. Nedelјković je 
istakla „da je Srbija prepoznatlјiva po tome što je 
omogućila potpunu integraciju dece migranata i iz-
beglica, kao i da ona nisu bila odvojena u posebna 
odelјenja, gde bi učila jezik. Pedagozi i psiholozi su 
bili uklјučeni u školske timove. To je bila klјučna 
stvar da bismo im dali podršku. Druga stvar je bila 
kako da se najbolјe integrišu sa ostalom decom. A 
onda smo ih u zavisnosti od procene koju su radili 
u školi uklјučivali u pred-
metnu nastavu u meri u ko-
joj mogu da prate i to se po-
kazalo kao dobro“, objasnila 
je Nedelјković. Ona je do-
dala da deca migranti koja 
su bila uklјučena u sistem 
obrazovanja Srbije dobijaju 
sertifikat na engleskom je-
ziku koji govori o njihovim 
postignućima.

Delegacija Bosne i Her-
cegovine boravila je od 8. 
do 11. aprila u studijskoj 
poseti Srbiji kako bi se upo-
znala sa primerima dobre 
prakse iz Srbije imajući u 
vidu neposredno iskustvo 
Ministarstva prosvete Sr-
bije u procesu uklјučivanja 
dece izbeglica i migranata 
u sistem obrazovanja, kao i 

izuzetne rezultate koji su postignuti. Posetu je 
organizovala međunarodna organizacija 

Save the Children za Severozapadni 
Balkan u saradnji sa partnerima 

UNICEF Srbije i UNICEF BiH. 
Među članovi delegacije iz Bo-

sne i Hercegovine su i direk-
tori, nastavnici i pedagozi 
škola u Unsko- sanskom 
kantonu i Kantonu Saraje-
vo, kao i predstavnici Save 
the Children i UNICEF Sr-
bija i BiH.

Državna sekretarka Mi-
nistarstva za rad, zapošljava-

nje, boračka i socijalna pitanja 
Srbije Bojana Stanić podsetila 

je da je tokom 2015. i 2016. go-
dine kroz Srbiju prošlo skoro milion 

migranata, zbog čega je bila značajna saradnja dr-
žavnih institucija sa različitim organizacijama, ali i 
pomoć državljana Srbije. U ovom trenutku u Srbiji 
je oko 3.500 migranata, a veliki broj su deca. Kako 
se navodi u izveštaju, prema podacima UNHCR, 
95 odsto dece u migrantskoj populaciji, uzrasta od 
sedam do 14 godina, uključeno je u osnovne škole, 
dok je 12 odsto dece upisano u srednje škole. Pre-
ma podacima iz izveštaja, 420 dece iz migrantske 
populacije pohađa predškolske ustanove i osnovne 
i srednje škole.

Šef I Sektora operacija u Delegaciji Evropske 
unije u Srbiji Nicolas Bizel rekao je da je Srbija uvek 
imala human odnos prema migrantima tokom 
čitavog trajanja migrantske krize. „Postigli smo 
mnogo zajedno posebno u zaštiti dece migranata, a 
postoji još ljudi koji su u tranzitnim zonama, koji-
ma je potrebna podrška. Zbog toga će EU nastaviti 
da podržava Srbiju u toj oblasti“, izjavila je Bizel.

“Deca ulice” - deca uključena u život i rad na uli-
ci su pravno nevidljiva, nemaju pristup socijalnoj i 
zdravstvenoj zaštiti, niti školovanju, te su izložena 
najvećim rizicima višestrukog kršenja prava, saop-
štio je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 12. 
aprila - Međunarodnog dana dece koja žive i rade 
na ulici. Iako su takva deca često radno i seksualno 
eksploatisana, izložena nasilju i diskriminaciji, naši 
zakoni ih ne prepoznaju kao žrtve, naveo je Pašalić. 
„Kompleksan problem te dece se može rešiti jedino 
uključivanjem svih nadležnih institucija kao i celog 
društva“, poručio je zaštitnik građana u saopštenju. 

Pašalić je dodao da je zaštitnik građana u svojim 
ranijim izveštajima ukazivao na probleme sa koji-
ma se ova deca suočavaju. Kao značajan problem 
naveo je da Zakon o javnom redu i miru krimina-
lizuje prosjačenje, pa tako i dečju, zatim dečju pro-
stituciju i druge oblike eksploatacije dece. Pašalić 
navodi da otklanjanje ovih propusta zahteva da se 
odgovarajućim zakonodavnim merama obezbedi 
dekriminalizacija dece koja su izložena najgorim 
oblicima dečjeg rada i obezbedi im status žrtve, kao 
i druge zaštite i usluge za oporavak i reintegraciju 
u zajednicu.

Iako se ne zna tačan broj, evidentno je da se ve-
liki broj dece nalazi u uličnoj situaciji. Prema zva-
ničnim podacima, navodi se u saopštenju, polovina 
dece uključene u prosjačenje su uzrasta od 10 do 14 
godina, a čak je 45 odsto ove dece starosti od godi-
nu dana do 10 godina, dve trećine čine dečaci. Pre-
ma rečima same dece, siromaštvo je prvenstveno 
povod da započnu sa radom na ulici. Ključni iza-
zovi u suzbijanju i zaštiti dece u uličnoj situaciji od 
različitih oblika eksploatacije i drugih kršenja pra-
va ogledaju se u nedostatku adekvatnih programa 
za pomoć i podršku kao i u nedostatku adekvatnih 
programa za smeštaj, oporavak i reintegraciju dece, 
a takođe i u nedovoljno razvijenoj multiresorskoj 
saradnji ministarstava u čijoj su nadležnosti poslo-
vi porodično-pravne i socijalne zaštite, pravosuđa, 
unutrašnjih poslova, zdravlja i obrazovanja, smatra 
Pašalić.

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje podrazume-
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va uključivanje svih učenika, njihovo prihvatanje i 
pružanje podrške tim učenicima da učestvuju i uče, 
bez obzira na poreklo, sposobnosti i potrebe za po-
drškom. Naš cilj je da podržimo decu iz najoset-
ljivijih grupa da ostvare svoj puni potencijal kroz 
učešće u kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju.

Inkluzivno obrazovanje je odgovor na različite 
obrazovne potrebe dece. Učestvujući u kvalitetnom 
inkluzivnom osnovnom i srednjem obrazovanju, 
deca iz osetljivih grupa mogu da povećaju svoje 
šanse za bolji život i značajnije učešće u društvu.

Mi radimo na unapređivanju znanja i veština 
nastavnika za rad u odeljenjima koja pohađaju deca 
sa različitim obrazovnim potrebama, na unapređi-
vanju saradnje različitih aktera na nacionalnom i 
lokalnom nivou, kao i na unapređivanju podrške 
za učešće roditelja.

Podsećamo da, deca najviše uče u prvim godi-
nama života. Učešće u programima predškolskog 
vaspitanja i obrazovanja podstiče učenje u ranom 
detinjstvu i stvara čvrstu osnovu za dalji uspeh. 
Učenje u ranom detinjstvu pomaže deci da postanu 
pozitivne, samopouzdane i sposobne osobe i stvara 
dobru osnovu za učenje. Učestvujući u programi-
ma predškolskog vaspitanja i obrazovanja, deca uče 
kako da stvaraju prijateljstva, kako da se igraju i 
istražuju, kako da budu hrabra i probaju nove stva-
ri, kako da razmišljaju i rešavaju probleme i kako 
da dele ideje sa drugima.

 Nažalost, u Srbiji samo polovina dece uzrasta 
od 3 do 5,5 godina pohađa vrtiće. Šta gore, samo 
9% dece iz najsiromašnijih porodica i 6% dece koja 
žive u romskim naseljima pohađa vrtiće, za razliku 
od 82% dece iz najbogatijih domaćinstava. Stoga se 
mora razvijati jak sistem i obezbediti jednak pri-
stup svoj deci, sa fokusom na uključivanje dece iz 
osetljivih grupa.

Osim toga u Srbiji danas osnovnu školu pohađa 
svega 64% dece koja žive u romskim naseljima, od-
nosno 66% dece iz najsiromašnijih porodica, a da 
srednju školu pohađa svega 22% dece koja žive u 
romskim naseljima, odnosno još i manje devojčica 
koje žive u romskim naseljima (svega 15%, prim. 
aut.). Podsećamo i da srednju školu pohađaju tri 
od četiri deteta (tačnije 74%, prim. aut.) dece iz 
najsiromašnijih porodica. Zabrinjava i podatak da 
srednju školu pohađa 89% dece iz opšte populacije.

I ovom prilikom podsećamo da je za sve najvaž-
niji od 17 Globalnih ciljeva razvoja upravo Cilj 4 
- Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) “Osigu-
rati inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazova-
nje i promovisanje mogućnosti doživotnog učenja 
za sve”. Takođe podsećamo da se 2000. godine 98 
653 576 dece osnovnoškolskog uzrasta nije školo-
valo i da je naporima GCE i partnera 2015. godine 
ta brojka smanjena na 59 255 376 dece, kao i da je 
cilj ovog ciklusa (2015 - 2030) da do 2030. godine 

sva deca dobiju mogućnost da završe osnov-
no i srednje obrazovanje.

Vidljivi su brojni problemi u obrazovnim 
sistemima u celom svetu. Tako npr. kad se 
radi o obuhvatu dece osnovnoškolskim obra-
zovanjem, ovaj broj koji je 2000. godine izno-
sio oko 100 miliona dece, za 15 godina, do 
2015. godine smanjen je na oko 60 miliona, 
pa je neophodno da gotovo polovina popula-
cije bude u narednih 11 godina u mogućno-
sti da završi, ne samo osnovno, već i srednje 

obrazovanje (besplatno i kvalitetno dr-
žavno obrazovanje), što svakako neće 
biti lako ostvariv cilj jer uz hroničnu: 
nestašicu novca, stručnih nastavnika 
(nedostaje čak 69 miliona nastavni-
ka da bi se ostvario Cilj 4), prostora i 
opreme, ... Ovo je nemoguće rešiti uko-
liko međunarodna zajednica i bogate 
zemlje ne pomognu siromašne, čak 
ni u slučaju ako one prihvate osnovne 
smernice, a to je da te zemlje povećaju 
učešće budžeta za obrazovanje u dr-
žavnom budžetu, jer je poznato da su 
budžeti tih zemalja više nego skromni 
iz razloga niskog Bruto društvenog 
proizvoda (GDP).

GPE poziva vlade da ojačaju u sva-
kom pogledu javne sisteme i državne 
kapacitete kako bi se osiguralo da ob-
razovanje bude besplatno i kvalitetno, a 
deca ravnopravna, te da odbace opšte-
prisutan trend ka „pristupačnom“ pri-
vatnom obrazovanju, kako bi se ostvarili i ci-
ljevi iz usvojene agende „Obrazovanje 2030.“ 

GCE je pozivala nastavnike, studente, 
obrazovne aktiviste i javnost da se pridru-
že događajima koji su planirani širom sveta 

tokom GNA u cilju obezbeđivanja kvalitetnog be-
splatnog obrazovanja za svu decu sveta i stvaranje 
mogućnosti da se po završenom srednjem obrazo-
vanju mogu aktivno uključiti u svet rada. 

I NSPRV i NSJS su i ove godine podržali ovu Ak-
ciju, time što su svakodnevno na svojim sajtovima 
objavljivali novine i vesti vezane za samu Akciju, 
preveli i distribuirali prigodne materijale, ali i time 
što su organizovali konkurse za najbolji literarni 
i likovni rad učenika osnovnih i srednjih škola sa 
teritorije AP Vojvodine na temu „Moje obrazo-
vanje, moje pravo“! Najbolji radovi učenika i trud 
njihovih mentora biće nagrađeni na svečanosti koja 
je planirana za 12. jun – Svetski dan borbe protiv 
dečijeg rada. 

Radove, još uvek možete, slati do 19. maja na se-
kretarijat NSPRV sa oznakom „za konkurs“ na adre-
su: NSPRV, Trg Svetog trojstva 1/16, 25000 Sombor. 

  prof. Hadži Zdravko M. Kovač

GNA ZAVRŠENA, OBAVEZE OSTAJU!

NSPRV i NSJS i ove godine su podržali Globalnu 
nedelju akcije za obrazovanje (GAWE) koja je ove 
godine održana, kod nas, od 22. i 28. aprila, a u sve-
tu od 24. aprila do 1. maja. NSPRV i NSJS su, tim 
povodom, raspisali konkurse za najbolji literarni i 
likovni rad učenika osnovnih i srednjih škola sa te-
ritorije AP Vojvodine na temu „Moje obrazovanje, 
moje(a) pravo(a)“! 

Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAWE) 
je ključni događaj civilnog društva, u vezi sa obra-
zovanjem i odvija se uspešno od 2003. godine. 
GAWE 2019 pozvala je vlade da: 

 y Potpišu, ratifikuju i implementiraju konvencije 
o ljudskim pravima i izbornim protokolima.

 y Se obavežu na punu realizaciju i implemen-
taciju SDG4.

 y Investiraju u javne obrazovne sisteme, u skla-
du sa međunarodnim standardima (najmanje 
6% BDP-a, odnosno 20% državnog budžeta) i 
osiguraju da se 3-5% koristi za smeštaj stude-
nata sa invaliditetom.

 y Povećaju atraktivnost nastavničke profesije, 
osiguraju da nastavnici imaju pristojan posao i 
radne uslove, uživaju sva sindikalna prava (po-

sebno slobodu udruživanja i kolektivnog pre-
govaranja) i da su dobro podržani kvalitetnim 
početnim i stalnim stručnim usavršavanjem.

 y Razviju rodno osetljive sektorske planove ob-
razovanja, uključujući participativno praćenje 
i evaluaciju sa organizacijama civilnog društva.

 y Obezbeđuju okvir, plan i dodeljuju sredstva 
za pružanje obrazovanja u kontekstu vanred-
nih situacija, kao i za IDPS i migrante.

 y Rešavaju isključenost i diskriminaciju u na-
stavnim planovima i programima, nastavnim 
materijalima i upravljanju školama.

 y Podstiču učešće dece i mladih, kao ključne 
strategije za javne politike obrazovanja.

 y Obezbeđuju progresivno besplatno javno 
kvalitetno tercijarno obrazovanje, uključujući 
univerzitetsko obrazovanje.

 y Podstiču odgovarajuće mehanizme za praće-
nje organizacija civilnog društva za povećanje 
efikasnosti trošenja budžeta za obrazovanje i 
njegovo pravilno korišćenje.

 y Ratifikuju Konvenciju MOR-a br. 138 o mini-
malnoj starosnoj dobi za zapošljavanje, koja 
propisuje da dozvoljena starosna granica za 
zapošljavanje „ne sme biti manja od starosti 
završetka obaveznog školovanja“ i, u svakom 
slučaju, ne može biti kraća od 15 godina.

 y Obezbeđuju drugu šansu za decu van škole 
i decu radnike, primenom ubrzanih kurseva 
učenja kako bi se oni uključili u njihove ra-
zrede prilagođene njihovoj starosti u sistemu 
javnog obrazovanja.

Liflet i materijale posvećene ovogodišnjoj Glo-
balnoj nedelji akcije za obrazovanje možete preu-
zeti sa našeg sajta.

Poštovane koleginice i kolege, zahvaljujemo svi-
ma koji su uzeli aktivno učešće u realizaciji ovogo-
dišnje Globalne nedelje akcije za obrazovanje! 

Imamo još samo 11 godina da dostignemo Cilj 4. 
Pridruži se kampanji „Obrazovanje za sve“!

 prof. Hadži Zdravko M. Kovač
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Piše: Vladica Cvetković*

U sredu 17. aprila Senat Uni-
verziteta u Beogradu izabrao je 
koleginicu Vesnu Todorčević, 
vanrednu profesorku Fakulteta 
organizacionih nauka (FON) u 
zvanje redovni profesor. Time je 
posle višemesečne neizvesnosti i 
medijski indukovanog saspensa 
ovaj po mnogo čemu poseban 
primer akademskih izbora dobio 
svoj epilog. Slutim da će i dalje 
biti nekih reagovanja, jer ima 
mnogo onih koji ovom odlukom 
Senata nisu zadovoljni, ali to više neće imati veliki 
značaj za koleginicu Todorčević i njeno novoste-
čeno zvanje. Međutim, ono što sada ima itekako 
smisla jeste osvrt na sistemske probleme u našem 
univerzitetskom sektoru, odnosno pitanje zašto 
nam se ovakve stvari događaju.

O proceduri izbora univerzitetskih kadrova govo-
rio sam i pisao mnogo puta, uvek negativno, a ovom 
decenijskom problemu naših univerziteta posvetio 
sam i čitavo poglavlje knjige o srpskom visokom obra-
zovanju. U ovom kratkom tekstu navešću samo neke 
od sistemskih prslina koje su na primeru izbora kole-
ginice Todorčević postale izrazito vidljive. Da biste ih 
zapazili, ne morate biti ni matematičar ni nastavnik na 
FON-u, ne morate čak ni biti zaposleni na univerzite-
tu, dovoljno je da razmišljate svojom glavom.

Sistem koji prečesto generiše sporove u kojima 
su svi donekle u pravu nije dobar i treba ga što pre 
menjati. Spor oko izbora koleginice Todorčević bio 
je upravo takav – svi su pomalo bili u pravu. Oni na 
strani kandidatkinje (i ona sama) isticali su da se 
mora poštovati pozitivan izveštaj Komisije za izbor, 
da je reč o tipičnoj opstrukciji iz netrpeljivosti prema 
kandidatu kao i to da bi Senat morao da preuzme od-
govornost (što se na kraju i dogodilo), dok je druga 
strana insistirala na rezultatima glasanja najstručni-
jih tela, a to su Katedra za matematiku FON-a, Ma-
tematički fakultet i Veće naučnih oblasti za prirod-
no-matematičke nauke, naglašavajući pritom da bi 
suprotna odluka Senata bila ozbiljan presedan. Ovo 
su samo najvažniji iskazi, povodom čitavog ovog slu-
čaja napisano je ili izgovoreno još mnogo stvari, ali 
se veći deo toga uglavnom svodi na lične kvalifikacije 
i optuživanja.

Za pojavu ovakvih slučajeva 
najodgovorniji je sistem, jer zbog 
njega u sprovođenju akademskih 
izbora mešamo pojmove izbor i 
unapređenje. Ovaj pojmovni kon-
flikt postoji uprkos tome što je Za-
kon o visokom obrazovanju jasan, 
jer predviđa samo izbore u zvanja. 
Ali džaba nama i ovakva nedvo-
smislena odrednica kada se ona u 
praksi vitoperi, jer onog trenutka 
kada se na konkurs javi neko ko 
je već zaposlen na istom fakultetu 
– a to se događa u devedeset i pet 
od sto slučajeva – scena izbora se 

neizbežno pretapa u scenu unapređenja.
Razlika između ovih pojmova nije samo se-

mantičke prirode, stapanjem izbora i unapređenja 
dolazi do jačanja uloge socijalnog faktora, jer se 
procedura neizbežno svodi na to da ako kandidat 
ne bude promovisan onda ostaje bez posla. Da bi 
se ovaj socijalni momenat ublažio u praksi se često 
koristi mogućnost raspisivanja konkursa za izbor u 
zvanje u kojem se nastavnik već nalazi. Naivni ovde 
mogu pitati: „Ali, koji nastavnik, zar konkursi nisu 
potpuno otvoreni za sve, zar Zakon ne poznaje i ne 
priznaje samo izbore? To, kao što rekoh, mogu pita-
ti oni naivni, mi koji radimo na univerzitetu znamo 
da je u našim konkursima sve već unapred poznato, 
samo ponekad zna da se zakomplikuje.

Vrhunac proceduralnog zapleta u slučaju izbora 
Vesne Todorčević dogodio se upravo na početku, pri 
samom raspisivanju konkursa. Katedra za matemati-
ku FON-a „nije želela? da bude raspisan konkurs za 
redovnog, već za vanrednog profesora(!) To znači da 
se članovi katedre unapred nisu slagali s time da ko-
leginica Todorčević bude promovisana u više zvanje, 
mnogo pre nego što se, ne ona, nego bilo ko uop-
šte javio na konkurs, tačnije pre nego što je konkurs 
uopšte i raspisan. Zbog toga je sledila odluka dekana 
FON-a, koji je iskoristio svoje ingerencije i raspisao 
konkurs za izbor u zvanje redovni profesor. I ovde 
je stvar jasna, dekan je svesno, ali svakako ne sam 
već zajedno s kandidatkinjom, prihvatio rizik da ako 
procedura bude krenula po zlu, ona, kandidatkinja, 
može ostati i bez posla. Ni članovi Katedre za ma-
tematiku ni dekan nisu prišli raspisivanju konkursa 
onako kako predviđa zakon, a to znači u vidu izra-
žavanja potrebe fakulteta za nastavnikom određenog 

zvanja, pa ko se prijavi, prijavi. Umesto toga, upustili 
su se u procenu da li kandidatkinja Todorčević zaslu-
žuje unapređenje ili ne.

Upravo tada kada je raspisan konkurs širom su 
otvorena vrata za sve što će se kasnije dogoditi. Svi 
ti događaji, kao uostalom i sam epilog, sveli su se na 
manje ili više uspešno nadmudrivanje i lobiranje jed-
ne, odnosno druge strane, dok o kvalitetu i naučnim 
rezultatima kandidatkinje nisu govorili ništa. Saznali 
smo da koleginica Todorčević ima priličan broj i ne-
prijatelja i prijatelja, kao i to kako su oni raspoređeni 
u našoj akademskoj zajednici, više od toga – ne. U 
takvoj situaciji odluka Senata BU i jeste logičan sled 
ranijih zbivanja – završni presedan u nizu presedana. 
Senat jeste manje stručan od tela koja su se o izbo-
ru izjasnila negativno, ali šta je u tome sporno? Ako 
Senat nema mogućnost da preinači odluke stručnih 
tela, zašto se on uopšte pita? Najzad, ovaj krug prese-
dana su stručna tela i započela onda kada je preina-
čena odluka Komisije za izbor.

Ako želimo da nam se ovakvi izborni sporovi više 
ne događaju najpre moramo i formalno odvojiti iz-
bore od unapređenja. Recimo, ako bi već prvi izbor 
u nastavničko zvanje (bilo koje) automatski značio 
i stalno zaposlenje, onda bi postupak (eventualnih) 
unapređenja mogao da se sprovodi po potpuno dru-
gačijoj dinamici i labavijim rokovima. Time bismo 
smanjili uticaj socijalne komponente, jer se u slučaju 
neuspeha pri unapređenju ne bi gubio posao (ali bi 
zato neki nastavnici išli u penziju kao docenti). Po-
red toga, u svim komisijama bi trebalo da učestvuju 
eksperti iz inostranstva, jer samo tako možemo spre-
čiti da lični odnosi, netrpeljivost i drugi neakadem-
ski faktori imaju presudnu ulogu pri izborima.

Način biranja univerzitetskih nastavnika već go-
dinama nagriza naš visokoobrazovni sistem i ubrzo 
nećemo biti u stanju ni da sagledamo sve negativ-
ne posledice. Farsa od izbora učinila je da su srpski 
univerziteti danas prepuni mediokriteta za koje se je-
dino ne zna da li ih je lakše uplašiti ili potkupiti. Pored 
njih, a kao rezultat iste negativne selekcije, imamo i 
one koji su takođe osrednji u struci ali su zato vrhun-
ski u manipulacijama. Ove dve grupe nastavnika za-
jedno učestvuju u donošenju velikog broja važnih od-
luka, zbog toga naše visoko obrazovanje nema mnogo 
važnijih problema od načina biranja kadrova.

 *redovni profesor Rudarsko-geološkog  
 fakulteta i dopisni član SANU

Piše: Dr Žorž Popović*

Da bi neko postao profesor na univerzitetu neophodno je bilo da ispuni više 
uslova kojima se utvrđuje sposobnost, odnosno znanje koje je kandidat morao 
da ima za određeni predmet. To su bili objavlјeni naučni radovi iz te oblasti, za 
neke struke stručni realizovani projekti, doktorat iz oblasti za koju se konkuri-
še, nastavničko iskustvo, udžbenik iz predmeta za koji se konkuriše, pozitivno 
mišlјenje stručne komisije samog fakulteta (min. tri člana).

U drugoj polovini 20. veka na Univerzitetu u Beogradu bilo je reči da se 
uvede još jedan uslov – da kandidat ima položen ispit iz pedagogije, ali je ta 
dobronamerna zamisao zamrla. Da je to ostvareno, verovatno ne bi došlo do 
onoga što se sada dešava na Geografskom fakultetu.

Kandidat za profesora može biti genije u svojoj struci, nezamenlјiv struč-
njak, pisac mnogih dela... ali i pedagog koji će umeti da prenese deo znanja 
na svoje sledbenike, na takav način da oni shvate ono što im se prenosi, da bi 
mogli stručno da primene i dalјe usavršavaju sebe i materiju.

Sami ispiti, na kojima student pokazuje koliko je naučio, omogućavaju na-
stavniku da uvidi koliko su studenti shvatili materiju. Tri izlaska na jedan ispit 
bi trebalo da budu dovolјna da student stekne uvid u svoje (ne)znanje. Profesor 
kod koga polažu mnogo puta bezuspešno nije dobar pedagog, ili ne prenosi 
dobro stručno znanje (nejasan, preobiman ili nedovolјan). U nekim slučaje-
vima moglo bi se zahtevati od studenta da ponovo presluša nastavu predmeta. 
Onaj koji neuspešno polaže više od četiri-pet puta (čak neverovatno 23 puta!) 
poraz je nastavnika. To je i očigledan dokaz njegove pedagoške nesposobnosti.

Ovakvo ponašanje profesorke Geografskog fakulteta je neuspeh za fakultet, za 

savet i dekane, pa čak i za univerzitet, jer ta osoba nije dobro izabrana, i nije kon-
trolisan njen rad, jer neverovatan broj od 600 studenata sa nepoloženim ispitima na 
predmetima koje ona predaje sasvim jasno ukazuju na njenu nesposobnost da bude 
nastavnik, bez ikakvih obzira ne njeno moguće znanje iz predmeta koji predaje.

Reč predavanje jasno ukazuje na to da nastavnik treba da preda svoje znanje 
onima koji su se opredelili da to slušaju – nauče. Ogroman broj neuspeha na 
ispitima pre ukazuje da profesorka nije uspela da prenese svoje znanje, a ne da 
600 studenata nije sposobno da savlada te predmete. Sami studenti pitaju kako 
je moguće da uspešno polažu ostale predmete, čak sa desetkama, a one koje 
dotična profesorka predaje su „nepoloživi“.

Trebalo bi da univerzitet više vodi računa o tome da predstavlјa naučnu, 
nastavnu elitu, koja stvara najbolјi kadar budućih stručnjaka i nastavnika. Ova-
kvo ponašanje jedne osobe stvara od tog fakulteta bauk, uvodeći samovolјu, 
zastrašivanje i loš odnos prema studentima, te lošu sliku o univerzitetu. Stiče se 
utisak da ministar, umesto da brani ozbilјno ugrožene studente brani nastav-
nicu – svoju koleginicu jer broj od 600 nepoloženih ispita ne može se pravdati 
neradom tako velikog broja studenata.

Ostaje obaveza Saveta fakulteta da formira komisiju sa zadatkom fundamen-
talnog pretresa samog predmeta, rada u nastavi dotične profesorke i onih koji 
su dozvolili da dođe do takve blamaže svih učesnika takvog neuspeha. Ni u 
kom slučaju se ne može tražiti od studenata više znanja od onoga što je pre-
davano i što se nalazi u udžbeniku. Šira istraživanja materije su rezervisana za 
poslediplomske studije, za magistraturu, svakako za doktorate.

 *redovni profesor univerziteta u penziji

Lični stav

PONAVLЈANJE ISPITA JE PORAZ ZA PROFESORA

SRPSKI UNIVERZITETI PREPUNI MEDIOKRITETA
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Просечна јануарска нето зарада по 
запосленом у Србији износила је 
54.521 динар, и номинално је већа 

за 4,1 одсто, а реално за 3,7 процената него 
претходног месеца, саопштио је Републички 
завод за статистику (РЗС). Другим речима, 
нето зарада у јануару у односу на последњи 
месец прошле године била је већа за 2.149 
динара.

По подацима РЗС, у јануару је највећа 
нето просечна зарада забележена на Вра-
чару, општини Београдског региона, и 
то 90.081 динара. Од 17 општина које 
припадају Београдском региону, чак 11 има 
нето плату већу од просека у Србији.

Уколико се пак посматрају друге општине 
и градови у Србији, највећу нето јануарску 
плату забележили су запослени у Костол-
цу – 69.259 динара, затим у Бору – 63.596 и 
Лајковцу 65.181. Нето јануарску плату већу 
од републичког просека бележе и Ужице – 
52.542 динара, Мајданпек – 57.503, Пожаре-
вац – 57.779, док је Пирот с 54.464 динара се-
дам динара испод просека у држави. Близу 
просечне нето јануарске зараде остварили 
су и запослени у Смедереву – 53.865 динара.

Просечна бруто зарада обрачуната за 
јануар 2019. године је износила 75.296 ди-
нара, што је у односу на претходни месец 
номинално више за 4,3 посто, а реално за 3,9 
одсто. У односу на исти месец прошле годи-
не, просечна јануарска бруто зарада је но-
минално већа за 8,8 процената, а реално за 
6,6 посто, док је просечна нето зарада већа 
за 8,9 одсто номинално и за 6,7 процената 
реално. 

Медијална нето зарада за јануар износила је 41.467 динара, што значи 
да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа.

Јануарска просечна плата у Војводини износила је, по подацима РЗС-а, 
51.064 динара и била је 3.457 мања од републичког просека. У децембру 
је просечна нето зарада у Војводини била 2.962 динара мања од просека 
на нивоу државе.

Од 45 градова и општина у Војводини, у пет су нето јануарска плате 
веће од 50.000 динара. Стандардно с нето платама предњачи Нови Сад – у 
јануару су оне износиле 59.105 динара, затим Вршац – 55.139 и Панчево 
– 54.362. У децембру је Зрењанин први пут премашио цифру од 50.000 ди-
нара на име просечне нето зараде, и то је наставио и у јануару – 52.208 ди-
нара. У јануару је у Сенти забележена нето зарада од 50.124 динара, тако 

да се и тај град придружио војвођанским 
општинама с просечном нето платом 
већом од 50.000 динара.

Од седам војвођанских области ниједна 
у јануару није забележила нето плату на 
нивоу републичког просека, док две имају 
просечну нето зараду већу од војвођанског 
просека: Јужнобачка – 54.452 динара и 
Јужнобанатска – 51.675. Просечна јануарска 

нето плата у Средњобанатској области из-
носила је 50.484 динара, у Севернобачкој 
49.143, Севернобанатској 48.552, Сремској 
47.774 и у Западнобачкој 46.394.

Први пут у последњој години нема 
ниједне локалне самоуправе у Војводини где 
је јанурска нето плата била мања од 40.000 
динара. У децембру прошле године било је 
пет војвођанских општина које су забеле-
жиле просечну нето зараду мању од просека 
у Војводини. У три је била близу медијалне 
нето зараде коју је за тај месец исказао 
РЗС: у Бачком Петровцу и Бачу износила је 
41.774 динара, а у Малом Иђошу 41.987.

Нешто већу нето зараду од медијалне 
на нивоу државе у јануару су забележили 
запослени у Србобрану – 42.185 динара и 
Тителу – 42.725. У неколико војвођанских 
локалних самоуправа нето јануарске пла-
те веће су неколико процената него месец 
раније. Највеће повећање јануарске нето 
зараде у односу на децембар прошле годи-
не има Нови Кнежевац – 10,8 одсто, затим 
Суботица и Сремски Карловци – 10,1 одсто, 
а одмах иза њих су Бачка Топола и Сомбор 
с повећањем од десет процената. У Новом 
Бечеју јануарска плата већа је 9,3 одсто, у 

Апатину 9,2, у Ади и Старој Пазови за 9,1, Руми и Пландишту девет, Сен-
ти 8,9, Новом Саду 8,8, Чоки 8,6, Темерину и Новој Црњи 8,3 одсто...

За разлику од децембра прошле године, у јануару ове нема локалних 
самоуправа у Војводини у којима су нето зараде мање од претходног месе-
ца. Подсећања ради, у децембру је осам локалних самоуправа у Војводини 
имало мању просечну нето плату него у новембру прошле године.

У јануару су, као и претходних месеци, нето плате радника у приват-
ном сектору биле готово упола мање од оних које су добили запослени 
у правним лицима. Разлика у зарадама у јануару износила је чак 28.566 
динара. Наиме, у јануару су запослени у правним лицима зарадили у про-
секу 57.870 динара, а код предузетника 29.304. Просечна нето јануарска 
плата у јавном сектору била је 61.542 динара, а ван њега 51.160. 

Статистика

ПРОСЕЧНА НЕТО ПЛАТА У ЈАНУАРУ ВЕЋА ЗА 3,7 ОДСТО 
Плата у Војводини 51.064 динара, 3.457 мања од републичког просека • Од 17 општина Београдског 
региона, чак 11 има плату већу од просека • Од седам војвођанских области ниједна у јануару није 

забележила нето плату на нивоу републичког просека 

Индекси зарада у јануару 2019.
Зараде Нето зараде

   I 2019   
  XII 2018

  I 2019
  I 2018

   I 2019 
  XII 2018

  I 2019
  I 2018

Номинални индекси 104,3 108,8 104,1 108,9
Реални индекси 103,9 106,6 103,7 106,7

Запослени у Србији започели су 
календарску годину с просеч-
ном нето јануарском платом од 

54.521 динара, што је 2.149 динара више 
него што су имали последњег лањског 
месеца.

У Војводини у јануару је највећа про-
сечна нето зарада забележена у Новом 
Саду – 59.687 динара. Осим Новог Сада, 
једино је у Вршцу, који има плату од 
55.139 динара, јануарска просечна пла-
та већа од републичког просека. Мање 
од републичког просека, али на нивоу 
војвођанског, забележили су запослени у 
Панчеву – 54.362 динара, Сенти – 50.214 
и Зрењанину – 52.208.

Као и претходних месеци прошле го-
дине, у јануару највећу просечну нето 
плату имали су запослени у ваздуш-
ном саобраћају – 168.720 динара, што је 
18.188 динара више него што су имали у 
децембру 2018. године. Они су, дакле, у 
јануару имали три просечне републичке 
нето плате.

Запослени у експлоатацији сирове на-
фте и природног гаса у јануару су избили 
на друго место по висини нето зараде са 
142.128 динара, док су запослени у ус-
лужним делатностима у рударству пали 
на треће место са 133.943 динара месеч-
но. На четвртом месту су запослени у ра-
чунском програмирању – 131.271 динар, 
иза њих су финансијске услуге – 110.119, 
затим производња кокса и деривата на-
фте – 107.203 и на последњем месту „сто-
тинаша“ су телекомуникације – 101.608. 
Они у децембру нису били међу онима 
који су зарађивали изнад 100.000 динара 
месечно, али су зато били они који раде у 
производњи дуванских производа, који 
су у јануару имали 94.095 динара.

Међу онима који нису пребацили 
100.000 динара месечно у првом месецу 
ове године су и запослени у производњи 
основних фармацеутских производа, јер 
су забележили 97.876 динара. Са списка 
оних који су у децембру прошле године 
имали зараду већу од 100.000 динара 

ПЛАТЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА: 
• Запосленима у ваздушном саобраћају, нафташима и гасџијама најдебље коверте • Послуга слабо 

плаћена • Образовање са 64.192 динара – изнад просека

Зараде у просвети и републички просек

Период
Просечне зараде Просечне зараде без пореза и 

доприноса
Укупно 

РС
Образо-

вање
Индекс 

(3:2)
Укупно 

РС
Образо-

вање
Индекс 

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

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 2018 69 949 73 424 104,97 50 556 52 980 104,79
XII 2018 72 167 71 672  99,31 52 372 51 738  98,79

I 2019 75 296 77 400 102,79 54 521 55 776 102,30
II 2019 72 350 76 131 105,23 52 426 54 885 104,69

Просечне зараде по запосленом у 
Републици Србији, по делатностима

Зараде Нето зараде
II 2019 I-II 2019 II 2019 I-II 2019

Укупно 72 350 73 817 52 426 53 470
Пољопривреда, шумарство и рибарство 61 529 62 928 44 676 45 655
Рударство 114 024 118 386 81 871 84 946
Прерађивачка индустрија 63 677 65 375 46 302 47 482
Снабдевање електр. енергијом, гасом и паром 118 392 121 881 84 573 87 043
Снабдевање водом и управљање отп.водама 63 451 64 619 46 052 46 873
Грађевинарство 62 235 63 703 45 309 46 349
Трговина на вел. и мало и попр. мот. возила 60 436 61 517 43 963 44 744
Саобраћај и складиштење 65 649 66 706 47 869 48 641
Услуге смештаја и исхране 45 503 46 662 33 104 33 901
Информисање и комуникације 127 381 133 483 92 960 97 599
Финан. делатности и делатност осигурања 126 661 131 547 91 693 95 154
Пословање некретнинама 70 842 73 299 51 564 53 411
Стручне, научне, информ. и тех. делатности 89 625 90 975 64 954 65 905
Админ. и помоћне услужне делатности 63 715 65 525 46 339 47 591
Државна управа и обавезно социјално осиг. 89 829 89 635 64 468 64 330
Образовање 76 131 76 766 54 885 55 331
Здравствена и социјална заштита 74 768 75 642 53 913 54 528
Уметност; забава и рекреација 60 963 62 193 44 261 45 171
Остале услужне делатности 55 691 57 513 40 182 41 472
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Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2019. godine iznosila je 72 
350 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 52 
426 dinara. Neto zarada je za 2.095 dinara manja od januarske, ali je u poređe-
nju sa istim mesecom prošle godine veća nominalno za 9,6 odsto, a realno za 
sedam procenata.

U periodu januar - februar 
2019. godine ostvaren je no-
minalni rast prosečnih neto 
zarada od 9,3% u odnosu 
na isti period prošle godine. 
U istom periodu zarade su 
realno porasle za 6,9%.

Medijalna neto zarada za 
februar 2019. godine iznosila 
je 40 308 dinara, što znači da je 
50% zaposlenih ostvarilo zara-
du do navedenog iznosa.

Prosečna neto plata u febru-
aru u Vojvodini bila je 49.426 
dinara, što je za 3.000 dinara 
manje od republičkog proseka. 
Od sedam vojvođanskih oblasti, 
februarsku platu veću od prose-
ka u Srbiji ima jedino Južnobač-
ka oblast– 52.947 dinara, dok 
preostalih šest ima manju i od 
republičkog i od pokrajinskog 
proseka. U februaru je u samo 
četiri vojvođanska grada neto 
zarada zaposlenih bila veća od 50.000 dinara, dok ih je mesec dana ranije bilo 
pet. Senta je u januaru prvi put imala zaradu veću od 50.000 dinara, ali u febru-
aru je ona manja i iznosi 47.636 dinara.

Najveća februarska neto plata i dalјe se zarađuje u Novom Sadu – 57.549, 
zatim u Vršcu – 54.906, Pančevu – 50.887 i Zrenjaninu – 50.972 dinara. Najni-
žu februarsku neto zaradu imali su zaposleni u Malom Iđošu – 40.357, a za 25 

dinara veću, odnosno 40.382, imali su radnici u Baču. Zaposleni u Srbobranu u 
februaru u proseku su zaradili 40.410, a u Kovačici 40.754 dinara.

Ni jedna od 45 lokalnih samouprava u Vojvodini u februaru nije imala pro-
sečnu neto platu manju od 40.000 dinara. U poređenju sa prethodnim mese-

com, neto plata zaposlenih 
u skoro svim vojvođanskim 
opštinama u februaru bile su 
za nekoliko procenata manje. 
Najveći pad prosečne plate 
beleži se u Beloj Crkvi – 6,7 
%, u Pančevu – za 6,4 %, za-
tim u Kanjiži – za 5,8 %, u 
Senti za 5,1 %, Čoki – 4,2 %, 
Kikindi – 4,7 %, Žitištu – 4 %, 

Novoj Crnji i Novom Bečeju 
– za 4,5 %, Sremskoj Mitrovici 
za 4,7 %... Veća februarska od 
januarske zarade zabeležena je 
samo u Beočinu za 2 %  i No-
vom Kneževcu za 0,2 %.

Od sedam vojvođanskih obla-
sti na prvom mestu po visini 
neto plate u februaru i dalјe je 
Južnobačka oblast – 52.947, a 
sledi je Južnobanatska sa 49.372 
dinara. Na trećem mestu je Sred-
njobanatska sa 49.087, pa Sever-
nobačka sa 47.385, Severnoba-
natska je imala 46.319 dinara, 

Sremska 46.289 i na poslednjem mestu je Zapadnobačka oblast sa 45.295 dinara.
U februaru su neto plate zaposlenih u javnom sektoru bile 59.798 dinara, a 

van njega 48.942 dinara. Po podacima RSZ zarade zaposlenih u pravnim licima 
u februaru bile su 55.746, a kod preduzetnika 27.583 dinara. Razlika je čak 
28.163 dinara, što znači da su zaposleni u pravnim licima zaradili duplo više 
novca od onih koji rade kod privatnika.

месечно испали су и они који се баве научним 
истраживањем и развојем јер су у јануару имали 
нето просечну плату од 97.721 динар.

Уколико се пак делатности за које РСЗ 
објављује податке о просечним нето зарадама 
посматрају групно, нето плату у јануару већу од 
републичког просека имали су запослени у осам 
делатности, а највећи просек остварили су они 
који раде у информисању и комуникацијама – 
102.319 динара, финансијским делатностима и 
делатностима осигурања – 98.664, снабдевању 
електричном енергијом – 89.517, рударству – 
87.984, стручним, иновационим, научним и тех-

ничким делатностима – 66.866, државној управи 
и обавезном социјалном осигурању – 64.192, 
образовању – 55.776 и пословању некретнинама 
– 55.303.

Мада је током прошле године највише но-
вих радних места отворено у прерађивачкој 
индустрији, просечна нето јануарска зарада, 
по подацима РЗС, била је испод републичког 
просека и износила је 48.674 динара. У ок-
виру прерађивачке индустрије, запослени у 
производњи одевних предмета имали су просеч-
ну плату од 35.630 динара, у производњи коже 
и предмета од коже 37.550, а у преради дрвета и 

производа од дрвета 34.202. Нето јануарску пла-
ту мању од 40.637 динара, односно од медијалне 
коју је за јануар исказао РЗС, имали су запосле-
ни у производњи намештаја – 39.233 и осталим 
прерађивачким делатностима – 40.637.

Као и свих претходних месеци, најмања про-
сечна нето зарада у јануару ове године бележи се 
у делатности припремања и послуживања хране 
и пића – 31.809 динара, али је она 1.827 динара 
већа него у децембру прошле године. Ниске за-
раде и даље бележе запослени у поправци рачу-
нара и предмета за личну употребу – 32.581 ди-
нар и осталим услужним делатностима – 32.782.

Prosečan Srbin ima tri i po puta manje novca od stanov-
nika Hrvatske i Mađarske, ali i sedam puta manje fi-
nansijske imovine nego Slovenac, pokazuje najnovije 
istraživanje „Kredi Svis“ banke. Švajcarski bankari 
navode da je prosečan punoletni Srbin prošle godine 
raspolagao sa oko 10.700 dolara. Hrvat je istovreme-
no imao 35.900 dolara, Mađar 37.500 dok je prosečan 
Slovenac posedovao 79.000 dolara bilo da je reč o nov-
cu, akcijama, obveznicama ili drugoj finansijskoj imovi-
ni. Interesantno je i pomalo neobično, i da je prosečan 
stanovnik Bosne i Hercegovine istovremeno imao 
14.000 dolara i da je od prosečnog Srbina bio bogatiji 
za 3.300 dolara. U istraživanju se navodi i da je u pi-
tanju prosečno bogatstvo po stanovniku, što praktično 
znači da pomenute brojke uzimaju u obzir činjenicu da 
u Srbiji, kao i u svim pomenutim zemljama ima građana koji 
ne poseduju ništa, ali i onih koji imaju daleko više od pome-
nutog prosečnog bogatstva.

Prema klasifikaciji švajcarskih bankara, Srbija se ubraja u 
zemlje sa nižim prosečnim dohotkom, dok Slovenija spada u 
zemlje visokog dohotka. U zonu visoko privređujućih zemalja 
progurala se i Mađarska. Interesantno je da je njihov tempo 
akumulacije vrlo sličan hrvatskom, ali i daleko iznad srpskog - 
pre 18 godina prosečan Mađar imao je imovinu vrednu tek oko 
12.000 dolara, a do 2023. očekuje se da će im prosek narasti na 49.000 

dolara. Interesantno je i da bogatstvo u Srbiji nije mnogo raslo poslednjih go-
dina a za razliku od susednih zemalja. U Hrvatskoj je recimo za 18 godina 

finansijska imovina po punoletnom građaninu u proseku porasla sa 8.800 
na 35.900 dolara, dok je Slovencu od 2.000. godine bogatstvo uvećano sa 

33.000 na 79.000 dolara. 
Kako se navodi u istraživanju, prosečan Srbin danas 

je finansijskom nivou koji je Hrvat imao pre 15 godina. 
I sa dvostruko većom populacijom, ukupna finansijska 
imovina Srbije iznosi tek 100 milijardi dolara, 20 mili-
jardi manje nego što ima Hrvatska. Bosna i Hercegovi-

na je na pola tog iznosa, tačnije na 51 milijardu dolara, 
ili 14.000 dolara po odraslom stanovniku te zemlje. Još 
plastičnije, prosečan Hrvat ima četiri puta više novca 
od stanovnika Srbije ili Bosne i Hercegovine, jednako 
je bogat kao Mađar te je upola siromašniji od Slovenca.

Tek kada se poredimo s bogatom Austrijom, vidimo 
koliko smo zaostali u globalnoj utrci. Prosečan Austri-
janac na računu ima 213.000 dolara, 20 puta više od 

Srbina i 5,5 puta više od Hrvata, dok ukupna imovina 
svih Austrijanaca vredi 1.637 milijardi eura. Kada se sa-
bere sva vrednost svih zemalja iz bivše SFRJ, dolazi se 
do iznosa od 400 milijardi evra ili 120 milijardi manje 
nego što na računima drži Češka. Najviše novca, akcija, 
obveznica i ostale robe u Evropi ima Nemačka - 14.000 

milijardi dolara.

Statistika

ZARADE U FEBRUARU 5,5 ODSTO VEĆE
• Vojvodina: Najviše se isplati raditi u Novom Sadu • 57.549 dinara zarada u Novom Sadu • 40.357 dinara plata u 

Malom Iđošu • Kod privatnika upola manja plata

SRBIN TRI PUTA SIROMAŠNIJI OD HRVATA, 
SEDAМ PUTA OD SLOVENCA, ….

Indeksi zarada u novembru 2018.

Zarade Zarade bez poreza i doprinosa

  II 2019
  I 2019

  II 2019
 Φ 2018

  II 2019
  II 2018

  I-II 2019
  I-II 2018

  II 2019
  I 2019

  II 2019
 Φ 2018

  II 2019
  II 2018

  I-II 2019
  I-II 2018

Nominalni indeksi 96,1 105,4 109,5 109,1 96,2 105,6 109,6 109,3

Realni indeksi 95,4 104,0 106,9 106,8 95,5 104,2 107,0 106,9

Prosečne zarade 2019.

Novembar Decembar

Zarade Neto zarade Zarade Neto zarade 

Republika Srbija – ukupno 75 296 54 521 72 350 52 426

Zarade zaposlenih u radnom odnosu 75 704 54 836 72 773 52 753

Zarade zaposlenih van radnog odnosa 50 529 35 417 48 341 33 876

Zarade zaposlenih u pravnim licima 79 815 57 870 76 835 55 746

Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 41 266 29 304 38 784 27 583

Zarade u javnom sektoru 85 552 61 542 83 102 59 798

Zarade van javnog sektora 70 386 51 160 67 268 48 942
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ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У 
УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ
У установама за образовање и васпитање не постоји могућност пре-

растања радног односа на одређено време у радни однос на неодређено 
време.

Из образложења:

Правноснажном пресудом одбијен је као неоснован тужбени захтев 
тужиље којим је тражила: да се утврди да је засновала с туженим радни 
однос на неодређено време на радном месту „медицинска сестра у групи“ 
код тужене предшколске установе, да се утврди да је њен радни однос за-
снован на одређено време прерастао у радни однос на неодређено време, 
да се утврди да првостепена пресуда замењује уговор о раду на неодређено 
време на радном месту „сестра у групи“, да се поништи решење о отказу 
њеног уговора о раду, да се обавеже тужена да тужиљу врати на посао и 
да јој накнади штету због изгубљене зараде.

Против правноснажне пресуде тужиља је изјавила ревизију.
По оцени овог суда, ревизија је неоснована.
Према утврђеном чињенично стању, тужиља је код тужене засновала 

радни однос на одређено време почев од 3. септембра 2007. године. За-
тим је с туженом закључила више сукцесивних уговора о раду. Последњи 
закључен уговор о раду на одређено време од 6. августа 2014. године за-
сновала је ради замене одсутног запосленог, до повратка запослене ВВ. 
Решењем тужене од 16. августа 2016. године радни однос тужиље је пре-
стао због истека рока на који је заснован, после искоришћеног годишњег 
одмора, са 16. августом 2016. године.

Код овако утврђеног чињеничног стања, правилно су нижестепени 
судови применили материјално право када су одбили захтев тужиље за 
утврђење преображаја радног односа.

Према члану 132. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09...68/15) установа може да 
прими у радни однос на одређено време без конкурса лице ради заме-
не одсутног запосленог до 60 дана, до преузимања запосленог односно 
до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу, до избора кан-
дидата када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан од 
кандидата не испуњава услове – до завршетка школске године – или ради 
извођења верске наставе. Ставом 9. истог члана тог закона прописано је 
да радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на 
неодређено време.1

Нису основани ревизијски наводи да је радни однос тужиље прерастао 
из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време 
по Закону о раду. Заснивање, постојање и престанак радног односа у уста-
новама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања регу-
лише посебан закон – Закон о основама система образовања и васпитања, 
а не Закон о раду. Због тога се и на овај случај примењује Закон о осно-
вама система образовања и васпитања као Lex specialis. По овом закону, 
који је био на снази у време доношења решења о престанку радног односа 
(„Службени гласник РС“, број 72/09), у члану 132. став 9. прописано је да 
радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на 
неодређено време.

С обзиром на то да је посебним законом (посебна правила искључују 
општа) прописано да радни однос који је заснован на одређено време не 
може прерасти у радни однос на неодређено време, правилно је такав зах-
тев одбијен.

Неосновано се у ревизији указује на то да је погрешно одбачена тужба 
тужиља као неблаговремена.

Тужиља је поднела тужбу 1. фебруара 2016. године ради утврђења да 
је с туженом засновала радни однос на неодређено време. Поднеском од 
16. новембра 2016. године преиначила је тужбу тако што је уз постојећи 
поставила и захтев за поништај решења тужене од 16. августа 2016. го-
дине и захтев за враћање на рад. Имајући у виду да је чланом 195. став 2. 
Закона о раду („Службени гласник РС“, број 75/14) прописан рок од 60 
дана за покретање спора против решења којим је запосленом повређено 
право, правилно је другостепени суд закључио да је тужба у делу захтева 
за поништај решења тужене од 16. августа 2016. године неблаговремена. 
(Пресуда Врховног касационог суда, Рев2 1560/2017 од 7. децембра 2017)

ЛИЦЕНЦА ЗА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Питање: Колико траје програм обуке чије је савладавање услов за 
полагање испита за лиценцу за директора школе?

1  Сада је то на сличан начин уређено чланом 155. ст. 3. и 10. важећег Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17).

Одговор: Стицање лиценце за директора установе за образовање и 
васпитање (предшколске установе, основне и средње школе) уређено је 
Правилником о програму обуке и полагању испита за лиценцу за дирек-
тора установе образовања и васпитање („Службени гласник РС“, број 
63/18; у даљем тексту: Правилник).

Да би неко лице имало право на полагање испита за стицање лиценце за 
директора установе, неопходно је, између осталог, да савлада програм обуке 
чији је циљ оспособљавање кандидата за стицање компетенција директора у 
складу са стандардима прописаним правилником којим се прописују стан-
дарди компетенција директора установа образовања и васпитања.

Правилником је утврђено да програм обуке траје од 16 до 104 сата, 
односно од два до 13 дана.

Трајање и садржај програма обуке зависи од услова из члана 2. став 6. 
Правилника (својства кандидата):

1)  Интерактивна обука у трајању од 16 сати (два дана) за:
(1)  директора установе који има најмање шест година искуства на 

пословима руковођења образовно-васпитном, односно васпит-
но-образовном установом, у поступку спољашњег вредновања 
оцењеном највишом оценом (4) за укупни квалитет рада;

(2)  директора установе који има најмање шест година искуства на 
пословима руковођења образовно-васпитно, односно васпит-
но-образовном установом, у поступку спољашњег вредновања 
оцењеном оценом 

(3)  за укупни квалитет рада, с тим да су сви стандарди у области 
која се односи на организацију рада и руковођење остварени, 
од чега већина на највишем нивоу квалитета.

2)  Интерактивна обука у трајању од 32 сата (четири дана) и индивиду-
ална обука на даљину у трајању од 72 сата (девет дана) за:
(1)  директора установе који има мање од шест година искуства на 

пословима руковођења образовно-васпитном, односно васпит-
но-образовном установом;

(2)  директора установе који има више од шест година искуства на 
пословима руковођења образовно-васпитном установом, од-
носно васпитно-образовном установом, у поступку спољашњег 
вредновања оцењеном једном од две најниже оцене за укупни 
квалитет рада;

(3)  лице које испуњава услове за директора установе, у смислу За-
кона о основама система образовања и васпитања, а у тренутку 
пријављивања за обуку не обавља послове директора.

3)  Интерактивна обука у трајању од 16 сати (два дана) и индивиду-
ална обука на даљину у трајању до највише 72 сата (девет дана) за 
директора установе са звањем мастера, специјалисте, магистра или 
доктора наука у области лидерства, менаџмента у образовању или 
образовних политика.

Министар надлежан за послове образовање именује комисију која до-
носи одлуку о трајању и садржају обуке за директора устнаове са звањем 
мастера, специјалисте, магистра или доктора наука у области лидерства, 
менаџмента у образовању или образовних политика. Ову комисију чине 
представници Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања и просветни саветници.

Обавеза је кандидата да, после савладаног програма обуке, спроведе 
истраживање образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе, 
да изради извештај о спроведеном истраживању, који садржи кључне ре-
зултате истраживања и препоруке за унапређивање образовно-васпитне, 
односно васпитно-образовне праксе, и да припреми портфолио који сад-
ржи доказе о остварености стандарда компетенција директора.

ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА ОДНОСНО 
ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА 

УЧЕНИКА
Питање: Које ће последице сносити родитељ ученика ако учини неку од 

повреда забрана из Закона о основама система образовања и васпитања?
Одговор: Родитељ односно други законски заступник детета или уче-

ника одговараће прекршајно ако учини неку од повреда забрана из чл. 
111. и 112. Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18-др. закон; у даљем тексту: Системски 
закон). Реч је о забрани насиља, злостављања и занемаривања (члан 111) 
и забрани понашања које вређа углед, част или достојанство (члан 112).

За повреду тих забрана родитељ односно други законски заступник де-
тета или ученика биће прекршајно кажњен новчаном казном у износу од 
30.000 до 100.000 динара (члан 195. Системског закона).

Правници одговарају
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LJUDSKI MOZAK POSTAJE 
“PUNOLETAN” TEK SA 30 GODINA
Ljudski mozak postaje „punoletan“ tek sa 30 godina, odno-

sno sazreva sporije, navode naučnici sa univerziteta Oxford i 
Cambridge. Prelazak mozga iz detinjstva u odraslo doba odvi-
ja se tokom tri decenije, pa mozak do tridesete godine nije u 
potpunosti razvijen. U tridesetim godinama ljudi dublje spavaju 
zbog čega je, na primer, uticaj gledanja televizije noću delimično 
uravnotežen. Istovremeno, prekomerno konzumiranje alkohola 
ili droge tokom razvijanja mozga može ostaviti veliki trag. Stu-
dija, objavljena u časopisu „JAMA Psychiatry“ analizirala je 69 
studija o tome kako mozgovi adolescenata reaguju na upotrebu 
kanabisa. Naučnici su utvrdili da mladi koji često konzumiraju 
kanabis imaju slabije rezultate testova memorije, teškoće kod 
usvajanja novih informacija i rešavanja problema nego oni koji 
uopšte ne koriste ovu drogu. Naučnici ističu da fizičke vežbe, 
meditacija i joga mogu pomoći u očuvanju pamćenja i uma u 
bilo kojoj dobi.

NA JESEN DODELA NOBELOVE 
NAGRADE ZA KNJIŽEVNOST ZA 

2018. I 2019. GODINU
Švedskoj akademiji biće omogućeno da dodeli Nobelovu 

nagradu za književnost za 2018. i 2019. godinu, nakon što je 
prošlogodišnja dodela odložena zbog seks skandala, saopštila 
je Fondacija Nobel. “Biće ponovo moguće dodeliti Nobelovu 
nagradu za književnost i ove jeseni biće odabrani laureati za 
2018. i 2019. godinu”, navodi se u izjavi Fondacije, prenosi Roj-
ters. Fondacija Nobel je prošle godina sprečila Akademiju da 
dodeli nagradu za književnost, nakon što je niz optužbi za sek-
sualno uznemiravanje protiv muža jedne od članica efektivno 
paralisao rad žirija za književnost.

RADNA NEDELJA NAJDUŽA U 
TURSKOJ - 49,1 SATI

Prosečna radna nedelja u Turskoj traje 49,1 sat, a slede je 
Island (44), Crna Gora (43,6) i Severna Makedonija (42,3 sati), 
pokazuju rezultati Evrostata iz 2017. godine. 

U Hrvatskoj radna nedelja traje prosečno 40,4 sati, dok je u 
Sloveniji neznatno duža - 40,9 sati. Podaci o dužini radne nede-
lje u Srbiji nisu objavljeni. 

Prosečna radna nedelja u zemljama članicama Evropske uni-
je traje 40,2 sati - najduža je u Velikoj Britaniji - 42,1 sat, dok je 
najkraća u Danskoj - 37,8 sati.

JUTJUB ĆE ZABRANITI KOMENTARE 
NA SVE VIDEO SNIMKE SA DECOM
Korisnici Jutjuba više neće moći da komentarišu video snim-

ke na kojima su deca mlađa od 18 godina, saopšteno je 4. marta 
2019. iz te kompanije. Na ovaj korak su se odlučili jer, kako kažu, 
žele da pokušaju da „više zaštite decu i porodice“. Ova odluka 
Jutjuba došla je pošto je nekoliko brendova prestalo da se ogla-
šava na ovoj platformi jer su otkrili da pedofili ostavljaju uvredljive 
komentare na video snimcima na kojima su deca, prenosi BBC. 
Jutjub je prvobitno onemogućio komentare na video snimke koji 
privlače uvredljive i razvratne komentare, a sada će ukinuti i ko-
mentare na skoro sve snimke na kojima su maloletnici. Promena 
će, kako su najavili, stupiti na snagu za nekoliko meseci.

ZANIMANJA KOJA ĆE BITI 
NAJTRAŽENIJA U BUDUĆNOSTI?

 Koristeći projekcije zaposlenosti 
i podatke o platama iz američkog 
Zavoda za statistiku rada, Biznis in-
sajder je napravio spisak 30 dobro 
plaćenih radnih mesta koja će biti 
tražena sledećih deset godina. Na po-
pisu dominiraju ekonomska, IT i me-
dicinska zanimanja, prenosi Poslovni 
dnevnik. Kako se navodi, budućnost 
rada izgleda prilično svetlo, bar za 
poslovne analitičare, menadžere, lekare, medicinske sestre i programere. Ame-
rički Zavod za statistiku rada kroz program „Projekcije zapošljavanja“ objavljuje 
procene rasta radnih mesta za stotine zanimanja. Najnovije izdanje uporedilo je 
podatke iz 2016. godine (koliko je ljudi radilo u određenim profesijama) s pro-
jekcijama za 2026. godinu. Te projekcije rasta zaposlenosti kombinovane su s 
prosečnom godišnjom zaradom (osoba iz pojedinih profesija) iz 2017. godine.

Među tih 30 poslova koji ce biti traženi i dobro plaćeni u sledećoj dekadi su 
lekari, posebno hirurzi, zubari, vodoinstalateri, medicinske sestre, upravitelji 
gradnje, agenti prodaje, nastavnici, vozači teških kamiona i traktora. Takođe su 
navedeni i IT stručnjaci, fizioterapeuti, advokati, menadžeri, marketinški struč-
njaci, računovođe i revizori.

LOZINKE KORISNIKA VIDLJIVE 
ZAPOSLENIMA U FEJSBUKU!

 
Kompanija Fejsbuk je otkrila nedostatak u svojoj društvenoj mreži koja je učinila 

da lozinke stotina miliona korisnika budu vidljive zaposlenima u toj kompaniji i sa-
opštila da je problem sada rešen. Tokom bezbednosnog pregleda u januaru, Fejsbuk 
je ustanovio da su lozinke sačuvane u čitljivom formatu u odnosu na bezbednosne 
procedure, ali da nikada nisu bile vidljive nikome izvan kompanije, preneo je Blum-
berg. Većina pogođenih računa koristi-
la je Fejsbuk lajt verziju aplikacije diza-
jniranu za tržišta u razvoju. Kompanija 
kaže da nije pronašla dokaze da je taj 
pristup zloupotrebljen. Fejsbuk je ot-
krio problem nakon što je bezbednosni 
blog KrebsOnSekjuriti saznao o njemu 
iz internog izvora. Krebs je pomenuo i 
da taj problem postoji u nekim slučaje-
vima od 2012. godine.

NOBELOVCU ODUZELI TITULE 
– TVRDIO DA SU BELCI 

INTELIGENTNIJI OD CRNACA!
 
Američkom nobelovcu Džejmsu Votsonu, koji je otkrio strukturu DNK, 

oduzete su počasne titule pošto je u novom dokumentarnom filmu pokazao 
da nije odustao od rasističkih stanovišta, objavio je CNN. Votson, koji je pede-
setih godina prošlog veka zajedno s Fransisom Krikom otkrio strukturu DNK, 
rekao je u dokumentarcu da su geni odgovorni za razliku u inteligenciji između 
belaca i crnaca. Kold Spring Harbur Laboratorija (CSHL), koju je Votson vodio 
od 1968. do 1993. godine, komentar 90-godišnjeg bivšeg šefa nazvala je “sra-
motnim”. Laboratorija je saopštila da “nedvosmisleno odbacuje neutemeljena 
i bezobzirna lična stanovišta” ovog naučnika. Dodaje da su njegove izjave “za 
svaku osudu i da nemaju veze sa naukom”. 

Slavni molekularni biolog je dodao da, iako se nadao da su svi ljudi jednaki, 
“ljudi koji zapošljavaju crnce ustanovili su da to nije istina”. Votson je 2007. 
britanskom listu Sandej tajms rekao da je “bio duboko zabrinut za budućnost 
Afrike”, jer “se sve naše socijalne politike temelje na činjenici da je njihova in-
teligencija kao i naša, dok istraživa-
nja pokazuju suprotno”. CSHL ga je 
zbog tih izjava lišio svih administra-
tivnih dužnosti, ali mu je sve dosad 
zadržao počasne titule. I dok se Vot-
son izvinio za izjave iz 2007. godine, 
u dokumentarcu “Američki velikani: 
dekodiranje Votsona”, prikazanom 2. 
januara, rekao je da nije promenio 
svoje mišljenje. Bila je to poslednja u 
nizu rasističkih i ksenofobnih izjava 
koje su obeležile Votsonovu karijeru.

Godine 1997. britanski Sandej te-
legraf preneo je njegovu izjavu da bi ženama trebalo dopustiti da abortiraju bez 
obzira na razlog, “čak i ako fetus nosi gen za homoseksualnost”. Na predavanju 
2000. godine, Votson je govorio o tome da postoji veza između telesne težine i 
ambicioznosti ljudi, kao i između boje kože i seksualne veštine. “Zato su Lati-
noamerikanci dobri ljubavnici”, rekao je Votson, prema Asošiejted presu, koji 
je citirao ljude koji su bili na predavanju. “Nikad niste čuli za engleskog ljubav-
nika. Samo za “engleskog pacijenta””. U britanskom dokumentarcu iz 2003. go-
dine, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. sugerisao je da je glupost 
genetska bolest koju treba lečiti, navodi CNN.


