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 И ове године, Независни синдикат просветних радника Војводине и 
Независни синдикат јавних служби Војводине су активно учествовали 
у Глобалној недељи акције за образовање која се ове године одржала од 
24. априла до 01. маја, а код нас (због пролећног – ускршњег распуста) од 
22. до 28. априла. Подсећамо да је овогодишња Глобална акција органи-
зована у склопу активности и циљева одређених Глобалним развојним 
циљевима, а нарочито Циљем 4. са свих 10 подциљева, пошто је гене-
рално прихваћен став да једино реализацијом овог циља – бесплатним и 
квалитетним основним и средњим образовањем је могуће реализовати 
и преостале циљеве развоја.

Поред свакодневног обавештавања стручне и друге јавности путем 
синдикалних гласила и пригодних саопштења која су објављивана у 
дневној и периодичној штампи, НСПРВ и НСЈСВ су расписали два кон-
курса за ученике основних и средњих школа са територије АПВ. И ли-
ковни и литерарни конкурс имали су за тему мото овогодишње ГНАО: 
„Моје образовање, моје(а) право(а)!“ са жељом да наши ученици дају 
свој допринос овој теми која је била носилац активности у целом свету. 

У уторак, 28. маја, стручни жирији: Сузана Секулић, Соња Ђорђевић 

Јоцић и Мира Трбовић (у категорији писаних радова) и Сања Медић 
Учур, Марија Милошевић Паштровић и Тина Тркуља (у категорији ли-
ковних радова) су прегледали пристигле радове и оценили да је велик 
број радова заслужио пажњу, али да због ограниченог броја могућности 
награда (по три у свакој категорији) прогласи за најбољи рад у категорији 
литерарних радова рад: „Не дај да ти униште снове“ Тамаре Видаковић, 
ученице I-2 Средње економске школе из Сомбора (менторка: проф. 
Мира Трбовић). Другу награду је освојио рад: „Моје образовање, моје 
право“ Емилије Мрђанов, ученице VI-2 ОШ „Бранко Радичевић“ из Ста-
пара (менторка: проф. Сашка Бодирожић), а трећа награда је додељена 
раду: „Моје образовање, моје право“ Сташе Мајсторовић, ученице VIII-Б 
разреда ОШ „Иво Лола Рибар“ из Сомбора (менторка: проф. Снежана 
Кострешевић). 

У категорији ликовних радова, прво место освојио је рад Ане 
Мариновић, ученице III-2 разреда Гимназије и економске школе „Јован 
Јовановић Змај“ Оџаци (менторка: проф. Слободинка Бранковић), дру-
го место припало је раду Николине Буњевчевић, ученице VII-1 разреда 
ОШ „Бранко Радичевић“ Стапар (менторка: проф. Јелка Филиповић), 

а треће место је освојио рад Немање Цветков, ученика VIII-1 
разреда ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (менторка: проф. 
Рената Цветков).

Свечано проглашење победника и уручење награда jе од-
ржано 12. јуна ове године са почетком у 12.00 часова у великој 
сали Старе градске куће у склопу свечане академије посвећене 
Светском дану борбе против дечијег рада, ове године под мо-
том: „Деца не би требала да раде на пољима, али морају имати 
снове“. 

И овом приликом честитамо победницима и њиховим мен-
торима и захваљујемо свим учесницима на конкурсима.

Градимо и развијајмо јавне образовне системе и ... обезбедимо, 
под истим условима, приступ образовању свој деци. 

Укључимо и сву децу из осетљивих група. 
Имамо још само 11 година да достигнемо Циљ 4 

Одрживог развоја. Придружите се!

 (Више на странама 6. и 7.)

Нова школска година у Војводини почеће у понедељак, 2. сеп-
тембра, а прво полугодиште трајаће до 23. децембра 2019. године, 
закључно са понедељком, предвиђено је правилником о школском 
календару за основне и средње школе на територији покрајине.

Након зимског распуста, ђаци ће се вратити у своје школске клу-
пе у среду, 15. јануара 2020. године, а завршетак наставне године за-
виси од наставног плана за основне и средње школе, саопштила је  
Покрајинска влада.

Ученици основних школа неће имати ни једну наставну суботу, 
док ће средњошколци имати две, и то 16. новембра 2019. године и 18. 
јануара 2020. године.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице Михаљ Њилаш рекао је да је и ове године приликом изра-
де правилника о школским календарима поштоване специфичности 
покрајине Војводине у погледу великог броја националних мањина, 
као и верских заједница које живе на овом подручју. Додао је да су 
покрајински школски календари усаглашени са републичким кад је 
реч о почетку и крају школске године.
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5. ŠESNAESTI I SEDAMNAESTI VEK

Prosvetni i kulturni razvitak srpskog naro-
da dostigao je svoj najviši nivo u vreme kad se i 
srpska država nalazila na vrhuncu svoje moći - za 
vladavine cara Dušana. Padom srpske države pod 
Turke, gubitkom nezavisnosti i slobode, zaustavlјa 
se taj poletan kulturno-prosvetni razvitak. Dvor-
skih i privatnih škola odmah nestaje, prestaje i 
odlaženje na školovanje u inostranstvo. Gase se 
i sve episkopalne i parohijalne škole. Još samo u 
ponekom zabačenom manastiru uči se i prepisuje 
slovenska knjiga.

Pred najezdom Turaka prosvetna aktivnost i 
književni rad postepeno se pomeraju na sever. Na 
kraju taj rad se zadržava još samo u Despotovini 
dok i ona nije pala pod Turke. Pod zaštitom despota 
Stevana Lazarevića okuplјaju se emigranti iz okupira-
nih oblasti Balkana. Tada u Resavi rade ne prosveti i 
kulturi dva bugarska emigranta: Gligorije Camblak iz 
Trnova i Konstantin Filozof, učeni „gramatik“. Despot 
Stevan je bio najpismeniji i najnačitaniji naš vladalac. 
Savremeni su ga poredili s Ptolomejem, osnivačem 
aleksandrijske biblioteke. On nije skuplјao knjige samo 
iz taštine, nego da bi „ukrasio naravi“ i pomoću njih 
„prosvetio dušu i privukao je blagopoznaniju“. 

Kao pravi bibliofil, Despot Stevan je tragao za knji-
gama i prevodiocima, prepisivačima i kaligrafima. Jed-
nog tako sposobnog čoveka doveo je sebi čak iz Svete 
Gore „radi prepisivanija knjižnago“. Najveći deo toga 
prepisivačkog posla obavlјen je u manastiru Ljubosti-
nji. Padom i Despotovine pod Turke ugasio se i taj po-
slednji veliki i slavni prosvetni i književni centar srpski.

Kulturni uticaj Turaka na naš narod bio je uvek vrlo 
malen, gotovo nikakav. To je ponajviše zbog toga što 
je naš narod dolazio u dodir samo sa predstavnicima 
turske vlasti i vojske a ne i sa ostalim narodom. Kasnije 
se, iako ređe, dolazilo i u dodir sa onim Turcima koji 
nisu bili ni vlast ni vojska. Tek tada su naši lјudi počeli 
doznavati koliko Turci cene lepo vladanje i ulјudno 
ponašanje. U njihovom društvu su osobine čvrstog 
karaktera i ulјuđenosti bezmalo više cenjene nego bo-
gatstvo i učenost. Naši su lјudi videli kako po turskim 
mahalama šetaju „osmotritelјi“ koji paze šta rade deca 
koja se igraju i trčkaraju po mahalama.

Druge polovine šesnaestog veka nastaju za Srbe 
pod turskom vlašću nešto snošlјivije prilike, malo slo-
bodniji život. Tada su Turci dali Srbima crkvenu auto-
nomiju te se odmah po manastirima organizuje živlјi 
školski i prosvetni rad. Tada deca i po manastirima 
počinju učiti školu. Teškoća je jedino bila u tome što 
nije bilo dovolјno knjiga iz kojih bi se učilo. Zbog toga 
se odmah preduzima vrlo živ i obiman prepisivački 
rad. Ali novi prepisivači više nisu tako izvežbani i si-
gurni u svome radu te u zapisima iz toga vremena nai-
lazimo na česta izvinjavanja. Tako jedan od tih prepisiva-
ča piše: „Ne klnite jere ne bih prežde pisal ni u majstora 
učil, tere ne bih vešt da lepo napravim“. Drugi opet ovako 
zapisuje: „Molim vas koji čitate i prepisuje ovu knjigu, 
molim vas kao očeve i braću, da ispravite što budem po-
grešio i nas koji smo se u tome trudili usrdo pohvalite a 
ne kudite, jer ovo nije pisao duh sveti i anđeli nego ruka 
grešnog čoveka uniženog i bednog duha“. Treći se žali na 
sredstva za pisanje i vreme u koje piše: „Ponegde beše 
rđava artija a i zlo vreme“. Jedan prepisivač ovako hvali 
knjigu koju prepisuje: „Ova je knjiga (psaltir) nastavnik 
celomudrenosti i telesnih i duševnih strasti iscelitelј“.

Prepisivač pre nego što počne prepisivati, mora da 
pročita celu knjigu: „Jako običaj od dobre vedeštih na-
vikoh, ne prežde prepisivati dondeže pročitanijem ra-
zumeti va knjizi lezaštaja“. I kad je pročitao celu knjigu, 
uverio se da tekst ne valјa, jer: „Od prepisanija mnoga 
nevidenija i smenina ispolnena, poneže grubimi nekimi 
poselјani prepisa se“.

U šesnaestom i sedamnaestom veku kao školske knjige 
najviše se upotreblјavaju srbulјe. Iz njih se uči pismenosti 
sve do polovine osamnaestog veka. Pošto je u to vreme 
knjiga uvek bilo malo, to započinje donošenje ćirilovskih 
knjiga iz Rusije. Pred kraj šesnaestoga veka javlјa se i naš prvi bukvar štampan 

u Mlecima (Save Inoka-Dečanca). Da je Savin 
bukvar upotreblјavan kao udžbenik pismenosti 
najbolјi je dokaz napred opisana slika. Još stariji 
je glagolјski i ćirilovski bukvar A. Dalmatinca i S. 
Istrijanina (štampani u protestantskoj štampariji 
u Urahu, Nemačka, 1561, pod imenom „Azbu-
kvar“). No ovi bukvari nisu bili u upotrebi u Srba.

6. OSAMNAESTI VEK

a) Opšti položaj naroda

Tokom celog osamnaestog veka srpski narod se 
nalazi poroblјen i podelјen između dva tada vrlo 
moćna carstva: otomanskog na jugu i austrijskog 
na severu. Severni delovi Srbiji bili su, u ovome 

veku, nekoliko decenija pod austriskom okupacijom. 
Ova dva carstva znatno su se razlikovala u metodama 
vladanja nad poroblјenim narodima. Turska uprava je 
manje razvijena i više primitivna i surova; austrijska 
je savršenija, uglađenija i uopšte kulturnija, ali zato 
nimalo manje efikasna u eksploatisanju poroblјenih 
naroda. Obe su u osnovi feudalne države.

Pod Turcima ekonomski i kulturni život našeg na-
roda gotovo stagnira, jedva da ma u čemu i ma koliko 
napreduju. Turci uopšte podozrivo gledaju na prosvetu 
poroblјenog naroda i ukoliko je trpe to je isklјučivo u 
obimu religioznog i crkvenog života naroda.

b) Školstvo pod Turcima

Prota Matija Nenadović u svojim Memoarima ova-
ko piše o stanju školstva u Srbiji još krajem osamna-
estog veka: „U ono vreme u Srbiji ni traga od škola 
nije bilo, no svaki đak koji je želeo što učiti, morao 
je popu ili u manastir ići. Premda su morali siromasi 
đaci i na jednom i na drugom mestu služiti i popine i 
igumanove konje sedlati i rasedlavati, opet je svako to 
rado snosio, koji je želeo što naučiti...“. Mi sad tačno 
znamo da je u osamnaestom veku postojalo nekoli-
ko škola na raznim mestima u Srbiji. U Beogradu je 
radila Mala srpsko-slovenska škola, kao i Mala grč-
ka škola. Ima zabeležaka i o postojanju neke Velike 
škole ali nažalost nikakvih bližih podataka o toj školi 
nije sačuvano. Godine 1727. radila je u Beogradu Ru-
sko-slovenska škola koju je osnovao i njom upravlјao 
Maksim Suvorov. Ovu školu, pre nego što se ona pre-
selila u Sremske Karlovce, svršilo je oko pedeset đaka. 
Većina tih đaka odala se posle učitelјskom pozivu. Pri 
beogradskoj mitropoliji je radila i Škola za pevanje u 
kojoj su učili crkveno pevanje mladići koji su imali 
lep glas i dobar sluh. I ova š kola je kasnije preselјena 
iz Beograda u Sremske Karlovce gde je postala rasad-
nik srpskopravoslavnog crkvenog pevanja. Pri mitro-
poliji je postojao još i jedan kurs u kome su se crkveni 

lјudi učili čitati ruske crkvene knjige kojima su zapisivane 
, po crkvama i školama stare srbulјe. Srpski crkveni sabor 
održan u Beogradu 1730. godine, dugo je raspravlјao o 
pitanju škola pa je Ratnom savetu u Beču predložio da se 
za Srbe otvori jedna „latinska škola“. Ratni savet je odbio 
taj predlog pa je srpsku decu koja su želela da se školuju u 
takvoj školi upućivao u nemačku gimnaziju u Beogradu 
(jezuitsku - latinsku školu).

U unutrašnjosti Srbije rade još i ove škole: „Mala 
škola“ u Požarevcu i Grockoj i niža bogoslovska škola 
u Požarevcu. Bilo je škola i po drugim mestima Srbije 
(Valјevo, Niš, Leskovac, Pirot, Zaječar itd) ali su izveštaji 
o njima oskudniji.

Pored školske pismenosti, u ovo doba počinje da se 
jače razvija i samoučka pismenost. Vuk Stefanović Ka-
radžić opismenio se uglavnom samoučki. Evo jednog 
lepog opisa Vukovom učenja čitanja i pisanja: „Gde je 
god bio (Vuk), hodajući po selu ili putu i čitajući bukvar, 
nikoga ne bi mimoišao, od koga se nadao da će mu odgo-
voriti, a da ga ne zapita čita li on tako ovo ili ono... Molim 
te, pokaži mi ovo, čitaj mi, molim te, tako kako bih ja za 
tobom mogao ponoviti“.

 (Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

VASPITANJE U SRBA (VI)
(Nastavak teksta iz prethodnog broja)



strana 3Maj-Jun 2019.

 „Eksploatacija u detinjstvu je zlo ... nepodnošljivo 
za ljudsko srce. 
 Ozbiljan rad u socijalnom zakonodavstvu počinje 
uvek sa zaštitom dece“
 (Albert Tomas, prvi direktor ILO)

Svake godine, širom sveta, 12. juna obeležava 
se Svetski dan borbe protiv dečijeg rada. Ne-
zavisni sindikat javnih službi Srbije, Nezavi-

sni sindikat prosvetnih radnika Srbije, Nezavisni 
sindikat javnih službi Vojvodine, Nezavisni sindikat 
prosvetnih radnika Vojvodine, kao i drugi granski 
sindikati iz NSJSS retke su organizacije koje se bave 
ovom, nažalost, u Srbiji zapostavljenom društve-
nom temom. 

Ove godine, posebno i zbog jubileja - stogodišnji-
ce osnivanja, rada i delovanja Međunarodne organi-
zacije rada (ILO), ove aktivnosti naročito dobijaju 
na značaju. Pod motom: „Deca ne bi trebala raditi 
na poljima, ali moraju imati snove!“ upozoravamo 
na činjenicu da, iako je smanjen broj dece u radu, 
i danas još uvek 152 miliona dece, umesto da idu u 
škole, rade i često ostvaruju jedini prihod u svojoj 
porodici. Šta više, čak 73 miliona od njih je anga-
žovano na, po njihovo mentalno, fizičko i psihičko 
zdravlje, opasnim poslovima. 

Na ovogodišnji Svetski dan takođe ćemo se ra-
dovati napretku UN-a na ostvarivanju Cilja 8.7 
održivog razvoja koji je postavila Međunarodna za-
jednica, pozivajući na ukidanje dečijeg rada u svim 
njegovim pojavnim oblicima do 2025. godine, kao 
jedan od preostalih izazova, u želji da svetska zajed-
nica, kako je i planirano stane na put dečijem radu. 

Ove, 2019. godine, obeležava se i 20 godina od 
usvajanja Konvencije MOR-a br. 182 o najgorim ob-
licima dečijeg rada (iz 1999. godine), a s obzirom da 
je velika većina zemalja ratifikovala ovu Konvenci-
ju i naše je zadovoljstvo što je ova Konvencija bli-
zu univerzalne ratifikacije. Takođe, na ovogodišnji 
Svetski dan pozivamo i podsećamo na Konvenciju 
br. 138. o minimalnoj dobi za dozvoljen rad iz 1973. 
godine i podstičemo sve na ratifikaciju i primenu 
Protokola iz 2014. godine koji prati Konvenciju o 
prinudnom radu i kojim se štite i odrasli i deca. 

NSPRV je pozivao aktiviste sindikata, članove 
NVO i predstavnike više ministarstava da se 
pridruže i daju podršku svetskom pokretu 
protiv dečijeg rada i uzmu aktivno učešće na 
konferenciji koju je sindikat organizovao u 
svečanoj sali Stare Gradske kuće u Somboru 
u sredu, 12. juna, sa početkom u 12.00 časova. 
Sa zadovoljstvom možemo, i ovom prilikom, 
konstatovati da je svečana konferencija bila 
uspešna, dobro medijski propraćena i u jav-
nosti zapažena.

Konferencija je počela spotom Mikea Ein-
zigera & Ann Marie Simpson „Svako je slep 
sve dok ne progleda i niko ne može biti slo-
bodan dok postoji ropstvo“, neslužbenom hi-
mnom pokreta protiv dečijeg rada, a zatim su 
se skupu obratili prof. Hadži Zdravko M. Ko-
vač, predsednik NSJSS i prof. Ranko Hrnjaz, 
predsednik IO NSPRV.

„Vašim učešćem i, naravno, zajedničkim 

angažovanjem, ne samo da ćemo ukazati da je ovaj 
problem veoma raširen i kod nas, već ćemo bar 
malo pomoći da se ovaj problem počne sistematski 
rešavati i na lokalnom i na nacionalnom nivou, jer 
bez interdisciplinarnog i sveobuhvatnog učešća ši-
rokog spektra organizacija i javnih službi, ovaj pro-
blem i nije moguće rešiti“, rekao je prof Kovač i po-
zvao prof. Hrnjaza da službeno otvori Konferenciju. 

U uvodnom delu, pre obraćanja gostiju, emitovan 
je film ILO posvećen 100-godišnjici ove organizaci-
je i borbe za eliminaciju dečijeg rada. Godine 1919, 
kada je ILO osnovana, dečiji rad je bio neosporavan. 
Vek kasnije iskorenjivanje dečijeg rada je gotovo 
globalno prihvaćeno. ILO je predvodio ovu prome-
nu usvajajući prvi Međunarodni standard o dečijem 
radu 1919. godine. Zatim su usvojeni drugi stan-
dardi iz kojih su kasnije nastali prvi međunarodni 
standardi o dečijim pravima. Danas, Konvencija o 
minimalnoj starosti 1973 (broj 138) i Konvencija o 

najgorim oblicima dečijeg rada, 1999 (broj 182) su 
srž standarda ljudskih i radničkih prava.

Godine 1992. međunarodni program o iskore-
njivanju dečijeg rada (IPEC) podigao je na viši nivo 
saradnju ILO-a sa vladama, organizacijama poslo-
davaca i radnika. Podizanje svesti, posvećenosti i 
znanja, podržavajući važeće propise i direktne akcije 
da bi rešili problem dečijeg rada. ILO izjednačava 
eliminaciju dečijeg rada sa eliminisanjem prinud-
nog rada. 

Impuls svemu daje II globalna konferencija o de-
čijem radu, Hag, 2010 III. globalna konferencija o 
dečijem radu, Brazilija, 2013. IV. globalna konferen-
cija o trajnom iskorenjivanju dečijeg rada, Buenos 
Aires, 2017. 

ILO podseća na SDG cilj 8.7 o okončanju prinud-
nog rada, modernog ropstva i trgovine ljudima do 
2030. i eliminisanje dečijeg rada u svim njegovim 
oblicima do 2025. Alijansa 8.7 združeno korača 
cilju sa više od 200 partnera u borbi protiv dečijeg 
rada u ruralnim zajednicama i sivim ekonomijama, 
lancima snabdevanja... u područjima zahvaćenim 
ratovima i prirodnim katastrofama. 

„Sa zemljama liderima u procesu iskorenjivanja 
dečijeg rada (Albanija, Čile, Fidži, Madagaskar, Ma-
lavi, Mauritanija, Meksiko, Maroko, Nepal, Nigerija, 
Peru, Šri Lanka, Tunis, Uganda, Vijetnam) imamo 
nadu da se dečiji rad može iskoreniti još za našeg 
veka. Zajedno moramo stvoriti novu generaciju koja 
će biti prva generacija oslobođena dečijeg rada!“, 
rekao je prof Kovač, koji je zatim rekao da ni naša 
zemlja nije imuna na dečiji rad i podsetio da 13-15 
odsto dece u generaciji ne završi osnovnu školu i da 
smo daleko od najavljenog obaveznog srednjeg ob-
razovanja kod nas.

„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. Osnovnu 
školu završava 93% dece, ali samo dvoje od troje 
romske ili dece siromašnih roditelja. Srednju školu 
pohađa 89% dece iz opšte populacije, a tek nešto 

više od petine (22%) dece koja žive u rom-
skim naseljima“, rekao je Kovač.

On je zatim izneo najnovije podatke ILO-
a o dečijem radu kao doprinos tvrdnji o oz-
biljnosti problema i raširenosti ove pojave. 
Posebno je naglasio da još uvek postoji 40 
miliona dece robova.

Zatim su o dečijem radu govorili Jovan 
Protić, nacionalni koordinator ILO Serbia, 
Borislav Staničkov, načelnik Školske uprave 
Sombor Ministarstva prosvete, nauke i teh-
nološkog razvoja, direktor Centra za soci-
jalni rad Sombor, Kenan Sahtijari, inspektor 
za maloletničku delinkvenciju, predstavnik 
MUP – PU Sombor, Milan Prole, zamenik na-
čelnik Uprave za obrazovanje Grada Sombora 
i predstavnik Gradske uprave Sombor, Zoran 
Borak, direktor OŠ „I. L. Ribar“ - „Škole za 
21 vek“ i škole koja obrazuje decu migrante 

Svetski dan borbe protiv dečijeg rada

 „DECA NE BI TREBALA RADITI NA POLJIMA, 
ALI MORAJU IMATI SNOVE!“

U svetu je zaposleno 218 miliona dece između 
5 i 17 godina. Među njima, 152 miliona su žrtve 
dečijeg rada, a gotovo polovina njih - 73 miliona 
radi u opasnom dečjem radu . 40 milona је u po-
sebno lošem status – ropskom položaju.

Skoro polovina dečijeg rada (72,1 miliona ) 
je u Africi; 62,1 mi liona u Aziji i Pacifiku; 10,7 
miliona u Аmerikama; 1,2 miliona u arapskim 
zemlјama i 5,5 miliona u Evropi i Centralnoj 
Aziji.

U pogledu prevalencije, 1 od 5 dece u Africi 
(19,6%) je u dečijem radu, dok je prevalencija u 
drugim regijama između 3% i 7% - 2,9% u arap-
skim državama (1 od 35 dece); 4,1% u Evropi i 
Centralnoj Aziji (1 od 25); 5,3% u Americi (1 оd 
19) i 7,4% u Aziji i Pacifiku (1 od 14).

Skoro polovina od ukupno 152 miliona dece 
žrtava dečjeg rada je u starosti od 5 do 11 godi-
na , 42 miliona (28%) ima 12-14 go dina, a 37 
miliona (24%) 15-17 godina.

Opasni dečiji rad najrašireniji je među popu-
lacijom od 15-17 godina. Ipak, do četvrtine uku-
pnog opasnog dečjeg rada (19 miliona) vrše deca 
mlađa od 12 godina.

Među 152 miliona dece u dečjem radu 88 
miliona su dečaci, a 64 miliona je devojčica, 
58% sve dece u dečjem radu i 62% sve dece u 
opasnom poslu su dečaci. Čini se da se dečaci su-
očavaju s većim rizikom dečijeg rada nego devoj-
čice, ali to također može biti odraz nedovolјnog 
izveštavanja o radu devojaka, posebno u doma-
ćem dečijem radu.

Dečiji rad je koncentrisan prvenstveno u po-
lјo pri vredi 71% (uklјučuje ribolov, šumarstvo, 
stočarstvo i akvakulturu, a obu hvata i egzistenci-
jalnu i komercijalnu poljoprivredu); 17% u uslu-
gama i 12% u industrijskom sektoru (uklјučujući 
rudarstvo).
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Светски дан борбе против дечијег рада

i Tamara Vidaković, učenica 
I-2 Srednje ekonomske škole 
iz Sombora koja je pročitala 
nagrađeni rad „Ne daj da ti 
unište snove“.

Usledio je program „Mu-
zikom protiv dečijeg rada“ 
koji su izveli učenici i pro-
fesori MŠ „Petar Konjović“ 
Sombor. Prvi je nastupio trio 
u sastavu: oboa Marija Mil-
ković uč. I r, violončelo Lana 
Dudić, uč. VI r. i harmonika 
Nemanja Vukićević, uč. III 
r. koji je svirao kompoziciju 
“Klovnovi”. Zatim je David 
Kulić, učenik II razred tam-
bure u klasi prof. Parčetić 
Đure, odsvirao temu: “Raz-
granala grana jorgovana”. 
Klavirski saradnik bila prof. 
Ružica Pavlović. U nastavku je Radulović Vukašin 
učenik III razred klarineta u klasi prof Vukadina 
Veselina svirao „Sicilienne” Jan Wanhala, uz klavir-
sku podršku prof. Ružice Pavlović. U drugom dela 
nastupio je Filip Krempatić, uč .V razred gitare u 
klasi prof Aleksandre Spasojević, koji je svirao „Ve-
liki valcer” Francisca Tarrega, zatim su Afić Kristi-
na sopran i Jovanović Dunja mecosopran, učenice 

u klasi prof. Silvije Minea, uz klavirsku podršku 
prof. Ružice Pavlović izvele Duet iz opere „Pikova 
dama” Čajkovskog. Finale muzičkog dela je začinio 
trubač Vladimir Merei, uč. IV razred srednje škole, 
u klasi prof. Lukačević Zoltana. On je uz klavirskog 
saradnika prof. Ružicu Pavlović svirao „Karneval u 
Veneciji” Jean Baptiste Arbana.

I ove, kao i prethodnih godina, naš Sindikat 
je bio učesnik Globalne nedelje akcije za obrazo-

vanje od 22. do 28. aprila 
2019. godine pod motom: 
„Moje obrazovanje, moje(a) 
pravo(a)!“ i tom prilikom je 
ukazao na nezamenjiv do-
prinos „Obrazovanja 2030“, 
kao ključa za izlaz iz bede 
i siromaštva, uostalom kao 
i na potrebu da se sva deca 
nađu u školskim klupama. 
U sklopu te akcije naš Sindi-
kat je organizovao likovni i 
literarni konkurs za učenike 
osnovnih i srednjih škola sa 
teritorije AP Vojvodine na 
temu: „Moje obrazovanje, 
moje pravo!“, pa je u sklo-
pu svečane Konferencije iz-
vršena i podela priznanja i 
nagrada za najbolje na ovim 
konkursima.

Naš Sindikat, kao i ostali sindikati iz naše sindi-
kalne porodice, i ovom prilikom je pozivao donosi-
oce odluka u našem društvu da obezbede posao za 
roditelje, a samim time i omoguće povratak dece sa 
ulica (i još mnogo gorih mesta) u škole i pruže im 
šansu da steknu adekvatno osnovno i srednje obra-
zovanje što su i pokazali završnim performansom 
“Crveni karton za dečiji rad”.

Хвала господине Ковач на овој дивној 
најави, хвала колегама из Синдиката, 
уопште и на позиву, а поготово на овом 

труду да у овако кратком року преведете овај филм 
и да га прикажете данас. Задовољство ми је што 
сам данас овде, упркос овим временским условима 
који нису баш за радовање и ево, хтео бих само да 
подсетим да сам са истог овог места, 2015. г. кад сам 
овде био, ако се добро сећам, прошлог пута, обећао 
да, кад се следећи пут видимо, имаћу стварно 
конкретно шта да кажем на тему борбе против 
дечијег рада у Србији, без да понављам ове, махом, 
податке о којима је професор Ковач већ говорио, 
а који се налазе и на нашем веб сајту. Због тога, 
иако имам обичај да одржим кратки и садржајни 
говор, мораћу да будем мало дужи овог пута, али 
идеја је да се, као што је професор и поменуо, 
мало информишемо о томе шта смо урадили у 
Србији у протекле три-четири године, колико 
се нисмо видели у међувремену. И верујте, имао 
сам стварно добар разлог зашто нисам долазио 
у међувремену, јер смо имали пуне руке посла 
широм Србије.

Наиме, почетком 2016. године, Србија је 
постала једна од 11 земаља у свету у којима 
Међународна организација рада спроводи свој 
програм борбе против дечијег рада и када сам 
то иницирао наишао сам мало и на критику 
колега са којима сарађујем, због претпоставке 
да на тај начин шаљемо негативан сигнал 
у Србији као о држави у којој је дечији рад 
присутан, па сам онда морао да се потрудим да 
им објасним да је уствари идеја управо супротна 
– не да доказујемо да постоји дечији рад, него да 
формирамо инструменте нашим партнерима из 
Републике Србије, па и социјалним партнерима, 
управо за доказивање да тог дечијег рада у 
Србији нема у драстичној мери, али инструменте 
који би помогли да га препознају тамо где се он 
налази, јер чињеница да и дан данас, кад читате 
извештај Инспекције рада у Србији и наиђете 
на бројку од 0 случајева дечијег рада у Србији, 
то можда на први поглед звучи оптимистично, 
али није баш реално. Та бројка сигурно није ни 
изблиза мерљива са оним језивим цифрама које 
сте чули малопре од професора Ковача, али није 

баш ни да је нула, али просто, на неки начин то је 
последица тога да колеге из Инспекције никада 
раније нису биле ни обучаване да препознају 
дечији рад када га виде, нити су биле обучаване 
да се увежу са колегама са терена неких других 
институција, од којих су неке, колико сам чуо, и 
данас овде са нама и на делотворнији начин се боре 
против тог феномена. Ми смо зато почели 2016. 
године пре свега урадили једну анализу законског 
оквира у Србији и дали препоруке шта се ту још 
треба променити да би дечији рад био ефикасније 
препознат и да бисмо се њему супротставили. И 
као непосредан резултат те анализе произашла је 
листа опасних послова за децу и као што вероватно 
знате наш закон дозвољава рад деце старије од 15 
година под посебним условима. Значи уз заштиту 
од излагања опасним материјама, хемикалијама, 

топлоти, буци, итд., али никада то није било 
довољно прецизирано, па смо овог пута урадили 
ту листу која дефинише, ако се ја добро сећам, 
отприлике 38 профила, где се посебна пажња 
мора обратити и драго ми је што могу да кажем 
да је ту листу и држава Србија врло брзо после 
тога усвојила у форми уредбе, тј. одлуке, пардон, 
која је ступила на снагу 01. јануара 2018. године, 
тако да не може да се деси да деца под некаквим 
изговором, макар то био и образовни систем, 
буду изложена, нпр., да будем крајње отворен, 
рецимо дуалном образовању у ливници, ако су 
старости од 15 до 18 година. И драго ми је што 
се та листа већ примењује и што су нас неколико 
пута звали баш да се додатно информишу око те 
листе. 

Друга ствар, било ми је важно да управо 
колеге из Инспекције рада, полиције и центара 
за социјални рад обучимо да препознају дечији 
рад и да га разликују од рада деце који није 
штетан, јер једна од најтежих ствари није 
у нашим домаћинствима и у друштву је да 
раздвојите рад деце који је пожељан, који се 
тиче радне навике, ако дете помаже у кући 
сат или два дневно од онога који је дечији рад 
(child labur) који је непожељан и штетан и који 
штети, било моралном, било физичком, било 
сваком другом здрављу деце, на крају крајева 
омогућити да те школе до краја похађају, тако да 

ПРОТИЋ: ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА  
ШИРОМ СРБИЈЕ

(Обраћање националног координатора ILO Serbia )
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је било важно да све три институције паралелно 
обучавамо и позвали смо и обучили по једну 
особу из сваког округа из целе Србије из ове три 
институције, поделили смо сваком инспектору 
рада који је прошао обуку по један лап-топ због 
извештавања о радном времену и могу да кажем 
да ми је веома драго, јуче сам био присутан на 
једном од тих тренинга где су их јако добро 
прихватили, видећемо како ће примена у пракси 
бити током времена, али ћемо, као што ћете чути 
за који минут, имати и наставак пројекта који ће 
продубити те обуке у наредних годину и по дана. 

Шта смо још завршили у претходне две године? 
Поред листе, законског оквира, урадили смо, пошто 
је данас, на неки начин директна тема дечијег рада 
у пољопривреди, урадили смо једну брзу процену, 
тзв. Rapid Assessment, присуства дечијег рада у 
пољопривреди. Нисмо, одмах да кажем, могли да 
дођемо до никаквих конкретних квантитативних 
мерила и података, тиме ћемо се тек бавити, али 
смо барем успели да гледамо квалитативно до 
које мере су и родитељи свесни проблема дечијег 
рада у пољопривреди. Има ту, морам да кажем, 
невоља и са хранитељским породицама, није ту 
ситуација баш најсрећнија, али надамо се да, уз ове 
инструменте, обуке институција и искораке према 
грађанима, смо макар мало померили ствари у 
правцу препознавања овог негативног феномена. 
Због свега тога, драго ми је да могу да кажем да смо 
прошле године, да је Србија, уствари, добила извештај, да је по први пут у 
последњих, да ја знам, 7 или 8 година, драматично напредовала на листи 
коју објављује америчко Министарство рада, глобалној листи која се управо 
тиче спремности за борбу против дечијег рада, а не његовог присуства на 
терену, захваљујући свим овим инструментима, и на основу тога, морам да 
кажем, добили смо и наставак пројекта, који почиње буквално у понедељак, 
17. јуна и трајаће све до краја 2020. године са идејом да прво, у сарадњи са 
Заводом за статистику републичким урадимо квантитативно истраживање 
кроз анкету о радној снази, о феномену и његовом присуству, да онда 
продубимо и, драго ми је што могу да кажем, да ћемо двоструко већи број 
колега из Инспекције рада, полиције и центара обучавати у овом наредном 

периоду, него што смо то већ урадили у претходне 
две године. Увезаћемо ове наше активности и са 
колегама из Црне Горе, а богами и са Косовом, јер 
смо добили пројекте паралелно на све три тачке – у 
Београду, Подгорици и Приштини, тако да, поред 
свега овога, драго ми је што могу да истакнем 
још један важан податак, а то је да је ова тема у 
великој мери, захваљујући иницијативама као 
што је ова ваша данашња, која је, као што рекосте, 
већ и традиционална, препозната и од стране 
Међународне организације рада на овом макро 
нивоу у Србији и као таква је по први пут ушла 
и у Национални програм достојанственог рада за 
Србију. Ја сам три примерка поделио по доласку 
овде и надам се да сте поделили учесницима и ове 
наше наруквице и бојице које су посвећене нашем 
јубилеју, али, као што рекох, по првих пута је 
дечији рад као тема препознат и у Националном 
програму, биће тема извештавања и редовних 
састанака једном у сваких шест месеци Управног 
одбора који је надлежан да надгледа примену тог 
нашег програма, што значи да ћемо имати и повод 
и инструменте да се, не само до краја идуће године 
кроз овај актуелни пројекат који почиње негде 
у наредном периоду, бавимо овим негативним 
феноменом.

Вама могу само да будем захвалан што истрајете 
као синдикат у овом дешавању. Ја нисам увек у 
позицији да се овде физички појавим зато што и 

ми покушавамо да нешто урадимо у Београду и могу да кажем, да обећам 
заправо, да ћемо следеће године урадити једно озбиљно обележавање 
овог дана у Београду, али је добро да имамо и овакву традицију и трудићу 
се, заиста, да и у будуће, па чак и кад немам оволико садржајних ствари 
да вам кажем, да макар помогнем обележавање, донесем актуелне 
информације и да, ако буде требало, направимо и неку конекцију са 
колегама у другим државама, с обзиром да је Међународна организација 
рада светска организација. Хвала вам, још једном, на позиву. Надам се да 
ово није било предугачко и бићу расположен да и касније поразговарамо 
о овом чиме се Међународна организација бави на тему борбе против 
дечијег рада. 

„Pozdravlјam sve prisutne. Pre svega, želim 
da se zahvalim na pozivu i mogućnosti da vam se 
obratim. Ja dolazim iz škole koja se bavi, kao što je 
Zdravko rekao malopre, obrazovanjem migranata. 
Sa nama je i koleginica Maja Sekulić, direktorka 
škole „Avram Mrazović“ koja se takođe bavi obra-
zovanjem migranata i uz njenu saglasnost, ja ću se 
obratiti vama u ime obe škole“, rekao je проф. Zo-
ran Borak, direktor OŠ „I. Lola Ribar“ iz Sombora 
koja školuje decu migrante. 

„Želeo bih da kažem da sam prošle godine 
učestvovao na vašoj konferenciji i, takođe želim 
da kažem odmah na početku da, kada se sindikat 
bavi ovakvim pitanjima i ovakvim temama, mislim 
da zaslužuje bezrezervnu podršku svih centara 
u društvu i državi, zato što se radi o jednoj zaista 
vrlo ozbilјnoj, velikoj i važnoj temi, nažalost vrlo 
tragičnoj. Ja govorim to samo iz ugla, dakle, direk-
tora škole, koja se, opet kažem, bavi obrazovanjem 
migranata, vaša tema je mnogo šira, ali ovaj detalј, 

kada govorimo o deci migrantima u svetu, posebno 
tragičan detalј u čitavoj toj priči i u jednom širem 
kontekstu. Zato bi na samom početku pomenuo 
jednu cifru koja svedoči o planetarnim razmerama 
tragedije i nesreće koja je zadesila, nažalost, tu decu, 
kada je pomenuo cifru od 25 miliona, radi se, dakle, 
o deci koja žive rasuta po planeti, Evropi i svetu, 
hilјadama kilometara daleko od svojih kuća, da to 
sama nikako nisu niti želela, niti birala. Za njihovu 
nesreću i tragediju, znači okolnosti u kojima žive, 
odgovorni smo, pre svega mi, odrasli“, rekao je di-
rektor Borak. 

„Neću mnogo da dužim, hoću da vam kažem da 
trenutno u gradu, naše dve škole rade sa decom mi-
grantima, rad sa decom migrantima traje otprilike 
oko dve godine, u početku je to bio radioničarski 
tip rada u samom prihvatnom centru kada su bile 
uklјučene četiri osnovne škole. Trenutno su to, da-
kle, „Avram Mrazović“ i „Ivo Lola Ribar“, odlukom 
Ministarstva prosvete pre nekih godinu dana do-
neta je odluka da se način rada promeni i da se ta 
deca integrišu u redovna odelјenja naše dve škole. 
Mi takođe mislimo da je to odluka koja je dobra 
jer deca mogu da imaju zdravo odrastanje i srećno 
detinjstvo, između ostalog ukoliko odrastaju među 
svojim vršnjacima“, rekao je prof. Borak. 

„Znate, na samom početku rada sa decom ja 
sam, recimo, mislio da će biti veliki problem i teško 
savladiv komunikacijski problem, komunikacijska 
barijera nerazumevanja, međutim, brzo sam shvatio 
da sam imao potpuno pogrešno mišlјenje, a tome je 
doprinela jedna činjenica koja je jasna za svu decu 
bez obzira odakle su. Dete je uvek radoznalo i dete 
na svet oko sebe gleda širom otvorenih očiju. Te dve 
stvari vam znatno olakšavaju rešenje bilo kakvog 
problema u radu sa njima“, rekao je Zoran Borak. 

„I, hoću da završim – dopao mi se vaš naziv 

ove konferencije: „Deca ne bi trebalo da rade na 
polјima, ali moraju imati snove!“ Mi svakako, bojim 
se, nismo u mogućnosti da vratimo snove koje su 
oni izgubili, ali to nikako ne znači da to nećemo i ne 
moramo da pokušamo! 

Hvala vam još jednom!“, završio je svoje obraća-
nje direktor škole „I. Lola Ribar“ iz Sombora, Škole 
za 21 vek. 

BORAK: TEMA ZASLUŽUJE BEZREZERVNU 
PODRŠKU SVIH

Svetski dan borbe protiv dečijeg rada



6 strana Maj-Jun 2019.

Ana Marinović, 
učenica III2 razreda Gimnazije i ekonomske škole  

„Jovan Jovanović Zmaj“ Odžaci (mentorka: prof. Slobodinka Branković)

GNA 2019: Конкурси „Moje образовање, мoje(a) правo(a)“

„НЕ ДАЈ ДА ТИ УНИШТЕ СНОВЕ“

Пише: Тамара Видаковић*

Сваки дан осећам како ми један део детињствa недостаје. 
И из дана у дан, то постаје све јаче. Шири се полако, према 
срцу, а када до тамо стигне бојим се да ће га сломити на 
ситне делиће.

Изгледа да се моје срце не задовољава више оним истим 
путевима које пролазим сваки дан. Можда јесам другачији, 
али сам довољно зрео да бих схватио да се ствари могу 
променити. Етапе мог дана се своде на пут до моје куће, 
моје усамљене мајке и пута до оног старог, једва опсталог 
терена где избацујем све лоше из себе. Ту је и онај трећи 
пут, који није вредан описивања. Тренутно сам ту, на том 
једном, блатњавом терену, седим поред скоро осушене баре и чекам њих, 
чекам их да се појаве. Тада ми је кроз главу прошло само једно. Сиро-
маштво је затвор, а ја сам затвореник. Не, моја мајка није стражар који ми 
не допушта изаћи, она је она које се труди да ме извуче. И пре него што 
сам кренуо ка новој мисли, угледао сам их како ми се приближавају. Моје 
друштво, друштво чији се дан не своди на две етапе. Био сам љубоморан 
на њих, имали су нешто што ја нисам имао. Сели су поред мене и почели 
су да причају како им је прошао дан, али сам ја желео да прво сачекамо 
и ону, осталу, за њих веома сиромашну децу, па да онда причају. И по-
што су тада стали са причом, она мисао од пре ми се веома брзо вратила. 
Размишљао сам о томе да сам свестан да је ово друштво право друштво 
за мене, али сам исто тако знао да ако желим да се потрудим и проме-
ним ствари, они ће ми помоћи. Они су били мој улаз за то невероватно 
образовање. Са леђа су нам пришли они које смо чекали и са великим 
осмехом и великом узбуђености су ме погледали, као да сам им пружио 
новац, а не причу богате деце о њиховом дану у школи. Састајали би се 
тако сваки дан, само због тих прича о школи. Након сваке приче, мој пут 
се зна. Одлазим ка својој мајци. Отварам она стара, иструлела врата и ула-
зим у мој дом. Можда није био раскошан, није био велик али је ипак био 
дом јер је ту била моја мајка. Оно што ме је чинило срећним је то што моје 
друштво је прихватало све ово кроз шта ја пролазим и без обзира на све, 
дружили су се са мном. Ушавши у кућу, затекао сам мајку за оним малим 
столићем како једе хлеб који сам јој ја купио још пре два дана. Сав у беди, 
седам поред ње и одбијам да једем. Не зато што сам се гадио на такву 
храну, него зато што знам да је она у ово време већ требала одавно јести. 
Причао сам јој о ономе што ми је друштво рекло о школи. Њене сузе и 
њена извињења што не може да ми пружи образовање ме је натерало да 
сутра ујутру пробам променити ствари. Помогао сам јој да оде у кревет и, 
након тога, упутио сам се на онај трећи чувени пут, по мени, најболнији. 
Изашао сам из нашег сиромашног краја и упутио се према улици где има 
највише промета, улици у којој се налази школа. Сео сам испред школе, 
скинуо очеву стару капу са моје главе и спустио је на земљу, надајући се да 
ћу успети зарадити за хлеб. Отац ми је говорио да је памет највеће благо, 
што ми је доста помогло у свему. Отац ме је, пре него што је преминуо, на-
учио писати и читати. Тако сам и упознао оно моје богато друштво. Сели 
су поред мене и заједно смо просили, мислим да је то представљало право 
пријатељство. Кад год су могли, помагали су ми и за то сам им увек био 
захвалан. Седео сам тако и размишљао. Овај пут није било много људи. 
Прошао је само један човек и дао ми је чак сто динара. Нисам знао шта да 
радим од среће. Обично људи када виде да деца просе не дају много новца 
јер мисле да ће их родитељи искористити за цигарете. Тако мени сваки 

дан пролази, седећи и посматрајући ту чудесну зграду, да 
бар могу ући. Али нисам могао, сиромашно, прљаво дете 
попут мене би одмах било избачено. Успео сам скупити 
још 50 динара. Нагло је почео да дува ветар, и према мени 
је долетео неки обичан бели папир. Подигао сам главу и 
угледао сам књижару. Много сам се предомишљао и на-
покон сам одлучио. Није ми било битно шта ће она мис-
лити о мени, када ме види оваквог, битно ми је било да 
само узмем оловку. Ушао сам, питао сам за оловку. Било 
је више од минут ћутања, а онда је избио смех. Сав тужан 
сам узео оловку и оставио свих 100 динара. Изашао сам и 
сео сам испод прозора једне учионице. Вешто сам записи-
вао све што је наставник говорио. Овај пут, сам сам себи 
успео поправити дан. Одјурио сам кући и све испричао 
мами. Следеће јутро сам сачекао своје друштво из школе 

и њима испричао све што сам научио. Били су поносни на мене, а затим 
су ми предложили да идем са њима следеће јутро. Тај остатак дана ме је 
узбуђење натерало да се мајка и ја смејемо цео дан. Цео дан смо били ве-
сели. Легао сам са мајком у кревет и нисам ни ока склопио. Молио са се 
да све буде у реду, да мајка буде поносна на мене и да што пре јутро дође. 
Друштво је дошло по мене, позајмили су ми њихове ствари, спремили смо 
се и кренули. Стигли смо пред школу, али овај пут нећу седети и про-
сити, овај пут ћу ући. Ушли смо у њихову учионицу и наравно, одмах су 
кренуле свађе. Мислио сам да сам на ово већ навикао, али кад је настав-
ник ушао, чак је и он почео причати ружне ствари. Колико се год моје 
друштво бунило и противило, нису могли ништа. Сузе су ми саме ишле, 
истрчао сам напоље и слушао своје јецаје. Нису били обични. Јецаји су 
ми сламали срце, тада сам имао осећај да ми се срце сломило. И док сам 
ишао кући, тако уништен, сетио сам се реченице са којом ме је моја мајка 
синоћ успавала. „Не дај да ти униште снове“ . Онда сам схватио. Одједном 
је моја туга постала смех којим ћу променити живот свој оној сиромашној 
деци из мог краја, не само мени. Отишао сам до сваког од њих и позвао 
их на наш терен. Убрзо смо се сви окупили, било нас је десетак. Сачекали 
смо и оне богаташе. Сви су очекивали причу о школи али ја сам уместо 
тога предложио једну идеју коју су сви радо прихватили. Јутро је било 
дивно, веома сунчано, а моја мајка је блистала од среће и поновила ми је 
оно што је рекла и претходну ноћ. Испред моје куће су били сви они који 
су јуче били ту. Сви су имали по папир и оловку, чак и богаташи. Тако су 
нас, сви родитељи испратили. Ушли смо у школско двориште и сели на 
сред њега. Након неколико минута, придружили су нам се и она деца која 
су ме јуче задиркивала. Јавили су наставнику да су напољу јер имају нешто 
важно да саопште. Наставник је изјурио напоље. У међувремену се гоми-
ла створила око нас, чак је и директор изашао. Деца, богаташи, су гласно 
узвикивали „Не дај да ти униште снове, свако има право на образовање“. 
Након тога је настао тајац, јер је директор то тражио. Тражио је главног 
кривца и након тога ме је позвао у своју канцеларију. Било ме је срамота, 
његова канцеларија је била веома уредна. Ушао је након мене и јако за-
лупио вратима. Данас је кишан дан, али то не значи да се не треба смејати. 
Ако се питате где сам тренутно, седим у клупи и слушам шта наставник 
прича. А ако се питате како сам то успео, онда ћу вам само рећи да се 
борите за ваше право.

Свако треба да добије оно што заслужује. Добио сам оно што сам за-
служио, онај део детињства који ми недостаје. А срце? Срце ми је пуно.

 
 *ученица I

2 Средњe економскe школe Сомбор
 Meнторка: проф. Мира Трбовић

I НАГРАДА

I НАГРАДА
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MOJE OBRAZOVANE – MOJE PRAVO!

Piše: Staša Majstorović*

Polako se budim. Prvo što osećam su tvrde daske kre-
veta, koje me probadaju kroz tanki dušek, i hladnoća, 
hladnoća koja mi protresa celo telo. Konačno, smogavši 
snage da ustanem, krećem ka umivaoniku na drugom 
kraju sobe. Ledena voda me je malo razbudila iako i dalјe 
osećam neopisivu hladnoću. Šest sati ujutru je, a sneg 
navejao negde do ispod kolena. Uzimam okrajak hleba 
i spremam se za jedini deo dana koji me ispunjava, a to 
je odlazak u školu, u mesto do kojeg je od moje kuće po-
trebno sat i po vremena hoda, a zimi i više. Ljubim majku 
u čelo, a ona još uvek spava, teško dišući, jer joj bolest ne 
dozvolјava drugačije.

Već na prvom koraku propadam kroz sneg i donji 
deo pantalona počinje da se natapa vodom kao i čizme 
kroz koje voda brzo propušta. Dok idem korak po ko-
rak, više ni ne 
razmišlјam o 

hladnoći, malo zato što je telo utrnulo od hladnoće, ali 
više zbog toga što sam misli zaokupila nečim drugim, 
školom. Pešačila bih do tamo i duplo više ako bi trebalo. 
Razmišlјam šta ćemo danas učiti. Možda budemo učili 
o onim lepim dalekim zemlјama koje imaju more i lepe 
plaže, i gde su sve kuće velike, ili pak, budemo radili za-
datke iz matematike, a u tome uživam. Za mene su najte-
ža ona dva dana kada nema škole i ne razumem zašto oni 
postoje i ko ih je izmislio. Tek nešto manje od škole, vo-
lim da radim domaće zadatke. Čim dođem kući, odmah 
vadim udžbenike koje smo dobili i učim, često i unapred.

Mama mi je jednom rekla, ako budem imala dobre 
ocene, imaću puno novca, a onda ću moći da nam kupim 
veliku kuću koja će biti bliže školi. Razmišlјalјući, vreme 
mi je brzo prošlo i već sam bila pred vratima. Kapija je 
bila zaklјučana katancem, a na vratima je pisalo: “Zbog 
velike količine padavina, obustavlјamo nastavu za ovaj 
dan“. Iako se ovako nešto više puta dešavalo, imam osećaj 
kao da me svaki put više boli. Krenula sam kući, ali me 
je sad čekao duži, i kako mi se čini, teži put, jer sad neću razmišlјati o školi, već o onome što me 
čeka kod kuće.

Ovo je priča mnoge dece, a ja se nadam da vi koji ovo čitate niste, 
niti ćete ikada biti u sličnoj situaciji. Pomislite sada koliko imate i 
koliko njih bi dalo sve da budu na vašem mestu i uče tu dosadnu 
istoriju koja vas toliko nervira. Pre nego što završim, moram da 
spomenem nešto što se danas često dešava, a to je da ukoliko imate 
dovolјno novca, diplomu o obrazovanju možete kupiti. Nažalost, 
upravo takvi se zaposle pre onih koji su svojim poštenim radom 
stekli obrazovanje. To je današnje društvo. I za kraj, želim da kažem 
kako svako ima pravo na bolјe uslove za obrazovanje, jer će mu to 
kasnije odrediti ceo život.

 *učenica 8b OŠ „Ivo Lola Ribar“ Sombor
 Mentorka: prof. Snežana Kostrešević

Nikolina Bunjevčević, učenica VII1 razreda 
OŠ „Branko Radičević“ Stapar  

(mentorka: prof. Jelka Filipović) 

MOJE OBRAZOVANJE, MOJE PRAVO!

Piše: Emilija Mrđanov*

Ljudi, imajte na umu, kada hodate po drumu,
Pravo na obrazovanje ima svako, a ne samo neko!

Zaustavite ratove, izgradite mostove, 
Pokrenite vozove, isplovite brodove,
Nek` svako dete stigne, tamo gde je naumilo
Bilo ono crno ili belo.

Svako dete ima pravo na slobodu,
Pravo na sreću, pravo na zdravlјe,
Pravo na mir, pravo na spokoj,

Dajte, lјudi, svakome detetu na svetu,
Jer nije ono krivo što je došlo na planetu.

Svaki metak zamenite olovkom,
Svaku bombu zamenite torbom,
Podarite deci znanje i pravo na obrazovanje,
To je vrlina kad obuzme te milina,
Kad nešto lepo pružiš,
A zauzvrat ništa ne tražiš.

Imajte to na umu,
Svi, a ne samo neko. 
 
 *učenica VI2 OŠ „ Branko Radičević“ Stapar
  Mentorka: prof. Saška Bodirožić

GNA 2019: Konkursi „Moje obrazovanje, moje(a) pravo(a)“

II NAGRADA

II NAGRADA III NAGRADA

Nemanja Cvetkov, 
učenik VIII1 razreda OŠ „Nikola Vukićević“ Sombor  

(mentorka: prof. Renata Cvetkov)

III 
NAGRADA
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Piše: prof. Hadži Zdravko M. Kovač*

Dok ovo pišem đaci se spremaju na odloženi deo 
završnog ispita za osmake iz matematike. I kako 
stvari stoje, danas okončaće se i taj ispit. Ministar 
će slavodobitno ustvrditi da je sve OK, jer su prona-
đeni krivci za krađu i distribuciju testova (a krivci 
za stresiranje dece i roditelja, međunarodnu bruku 
i još ponešto). Jeste, tvrdio je Šarčević, počelo je ko-
vertom provaljenoj u jednoj školi, pa sa tri žene, a 
završilo sa jednim muškarcem, ali sad se zna kriv 
je - I. S. i maloletni osmak (14) i sin kuma Šilasa i/
li Đolaka (možda čak kumče Voška i/li Buka) kome 
je Đura moler poznat iz epizode „Ponoćno krečenje 
Narodne lutruje“ i protiv zakona naveo puno ime i 
prezime, jer je mali bundžija organizovao spontane 
proteste „malih maturanata“ u Beogradu, ali i u ne-
koliko velikih gradova u Republici.

Elem, i poslednja afera, oko neregularne „male 
mature“ u kojoj je (in)direktno umešan, a direktno 
odgovoran ministar prosvete nauke i tehnološkog 
razvoja samo je još jedan od dokaza o nesrećnom 
izboru ovog čoveka na Dositejev tron. Zabrinjava i 
to što on to ne vidi i umesto da podnese trenutnu 
ostavku, on je od početka skandala, koji ga je zate-
kao u Banja Luci, tražio (i on misli i našao) krivca, a 
tek kad se javnost listom okrenula protiv njega na-
vodno i podneo (blanko) ostavku predsedniku Re-
publike (koji, usput rečeno, i nema nikakve nadlež-
nosti po istom) i premijerki koja trenutno, nakon 
„uspešnih“ gostovanja u Ženevi i Londonu, boravi 
u Parizu i koja, za svo vreme skandala, nije našla za 
shdno, da ako već ne smeni „svog“ ministra ili da 
ga bar strogo ukori, čak ni da se oglasi u javnosti. 
Umesto toga, po rečima samog ministra školskog, 
on dobija nepodeljenu podršku i predsednika i pre-
mijerke i stoga „nema nameru da podnosi ostavku“ 
jer iako je malo kriv i „moralno odgovoran“, „nema 
nameru da na sebe preuzima tuđu krivicu“.

A možda se ministar školski obratio predsedniku, 
jer ga je upravo on 2016. godine i predložio (ali tada 

kao premijer mandatar) za ministra 
prosvete, nauke i tehnološkog razvo-
ja, na kojoj je funkciji ostao i nakon 
rekonstrukcije Vlade 2017. godine, 
kada je dotadašnji premijer preu-
zeo funkciju predsednika države, a 
premijer(ka) postala ni kriva ni duž-
na Ana Brnabić. 

Tokom skupštinske rasprave, a 
prilikom predstavljanja kandidata 
za popečitelje u javnost je izašao 
podatak - koji ni dosad nije de-
mantovan - da je sin tadašnjeg premijera pohađao 
(privatnu) gimnaziju “Ruđer Bošković” sa domom 
učenika, u kojoj prema podacima Agencije za bor-
bu protiv korupcije, Mladen Šarčević ima vlasnički 
udeo od 20 odsto u gimnaziji (vrednost tog udela 
iznosi 200.000 evra), 50 odsto vlasništva OŠ “Ru-
đer Bošković” (takođe 200.000 evra), kao i 50 odsto 
vlasništva Predškolske ustanove „Ruđer Bošković” 
(vrednost 5.000 evra). 

I tako smo došli do dokaza da je „kozi poveren 
na čuvanje - kupus”, odnosno da je privatniku po-
veren državni obrazovni sistem, dakle desilo se ono 
suprotno za šta su se sve vlade, barem deklarativno, 
obavezale - da će jačati javno državno obrazovanje, 
a ne podržavati privatno, što je u suprotnosti ne 
samo sa Deklaracijom iz Inčeona (čiji smo i pot-
pisnici), Svetskim razvojnim ciljevima (koje smo 
prihvatili), ciljevima “Obrazovanja za sve”, ciljevi-
ma “Obrazovanja 2030” i drugim brojnim i kod nas 
ratifikovanim konvencijama u kojima se država za-
laže za SDG Cilj 4 već i sa zdravom pameću. 

Tim pre što je ovaj izbor od početka bio (pre)pun 
skandaloznih izjava i još gorih odluka resornog mi-
nistra školskog. Setimo se; da je, na javnom servisu, 
povodom vršnjačkog nasilja, izjavio da nekoj deci 
na čelu piše „tuci me”, nedugo zatim je rekao da će 
biti kažnjen svaki prosvetni radnik koji „podstreku-
je homoseksualizam i uči decu da su bespolna bića”, 
za svog vakta nije rešio pitanje statusa i finansiranja 

(mladih) naučnika, pretio da će uve-
sti reda u štampanje udžbenika pa, 
za mesec dana, popustio pod priti-
skom „udžbeničke mafije”, hvalio se 
usvojenim setom „školskih zakona” 
(koje u pravilu menja pred početak 
svake školske godine) i u kojima su 
„kvalitet, efikasnost i autonomija tri 
glavne poluge”, dok je na drugoj stra-
ni gušio i autonomiju univerziteta, a 
da ne govorimo o potpunoj centra-
lizaciji i politizaciji izbora direktora 

i finansiranja obrazovanja (čemu li onda služi admi-
nistracija u severnoj pokrajini, o ono južnoj nećemo 
ovaj put iako znamo koliko nas koštaju „srpske” pro-
svetne institucije na KiM), pričao bajke o povratku 
obrazovanih iz inozemstva, dok je na delu stalan i ne-
nadoknadiv „odliv mozgova”, ali i zanatlija i stručnih 
kadrova svih profila, zalagao se za uvođenje informa-
tike u škole bez interneta, a sa „čučavcima”, zalagao za 
uvođenje dualnog obrazovanja kao rešenja za decu, a 
ustvari rešenja za inopreduzetnike koji će tako dobiti 
gotovo besplatnu, a obučenu radnu snagu, sarađivao i 
finansirao škole na Zelenortskim ostrvima i drugim 
egzotičnim destinacijama, potpisivao, gotovo dnevno, 
sporazume o saradnji sa kubama, saudiarabijama i 
sličnim naprednim obrazovnim sistemima, … (ima 
još, ali pametnom je i ovo previše).

Protiv sebe, ministar Kraden Šarčević ujedinio sve 
prosvetare – zbog njega štrajkovali su i predškolci, 
i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, ali i 
zaposleni na visokoškolskim ustanovama i ... sve to 
nije mu bilo dovoljno da odstupi sa mesta ministra 
školskog. I umesto da je taj momenat iskoristio za 
časno izvlačenje iz situacije, on je opstao i sad doživ-
ljava da ga teraju deca. I oteraće ga, kao i one koji za 
njega tvrde da je među boljim ministrima. Kakvi li 
su i koji su oni gori?

  *ravangradski učitelj u penziji,  ex član 
nacionalnog prosvetnog saveta i još svašta nešta

Piše: Stefan Simić*

Rešetke, kamere, fizičko obezbeđenje i elektronska kontro-
la. Čuvari dijamanata? Opasnih zatvorenika? Jok. Prvi nivo 
zaštite testova za malu maturu.

„Testovi za malu maturu čuvaniji od zatvora“, naslov je tek-
sta koji je objavila Radio-televizija Srbije pre nepunih nedelju 
dana. U ovom senzacionalističkom naslovu i tekstu, pored 
toga što nema naznaka logičkog rasuđivanja, očigledno nema 
ni istine. Maturanti su u ponedeljak polagali test iz srpskog, a u 
utorak je trebalo da pokažu znanje iz matematike. Do toga nije 
došlo zbog, što bi rekao ministar prosvete, „curenja“ zadataka 
po društvenim mrežama.

Nekome ko je imao pristup testovima je palo na pamet da bi mogao da ih 
ukrade, proda i tako olakša pojedinim đacima polaganje mature.

Dok pišem ovaj tekst, pokušavam da ga osudim za taj gest. Šta je time posti-
gao? Apsolutno ništa. Uhvaćen je u prevari, verovatno će zbog toga i krivično 
odgovarati, a ogroman broj maturanata je doveo u nezgodnu situaciju. Među-
tim, ne mogu zaista da ga krivim. U Srbiji je krađa dozvoljena. To nam država 
poručuje. Kad mogu ministri da kradu, što ta osoba ne bi olakšala nekom dete-
tu prolaz? Ne isplati se biti pošten u današnje vreme. Još se nije stišala buka oko 
očiglednog plagijata Siniše Malog, eto novog iznenađenja.

Krade ministar, krašće i drugi.
Đaci ipak nisu nešto inspirisani primerom ministara koji kradu. Umesto po-

laska njihovim stopama, osmaci su u utorak održali čas profesorima, ministru 
kao i celokupnoj Srbiji. Usprotivili su se onome što se desilo. Spontano su se 
okupili ispred Ministarstva prosvete sa zahtevom da ministar podnese ostavku 
kao i da se poništi matura. Traže da se u srednju školu upišu prema proseku iz 
osnovne. To otvara Pandorinu kutiju. S pravom neko može da kaže da se spre-
mao za ispit da bi donekle ispravio loše ocene iz škole, dok neki mogu da kažu 
da su učili u kontinuitetu i da je tako pravedno.

No, onaj koga bi ova situacija najviše trebalo da zabrine je miran. Za mi-
nistra Šarčevića ostavka nije opcija. Svi su krivi osim njega. To što je senza-
cionalno najavljivao da su testovi strogo čuvani i da se neće ponoviti greške 
iz prošlosti, sada se ne računa. Kad smo već kod prošlosti, Žarko Obradović 

je ne tako davne 2013. godine pod pritiskom javnosti podneo 
ostavku zbog iste situacije.

Zahteve za svoju smenu ministar Šarčević nonšalantno 
ocenjuje kao gluposti i relativizuje ceo problem. Kaže da je to 
običan politički gaf, ali da su zbog toga đaci imali jedan dan 
„relaksa“ i više vremena da se spreme za kombinovani test. O 
kakvom relaksu, čoveče, govoriš? Da li si svestan da je većini te 
dece to najveći stres sa kojim su se do sada susreli. Budućnost 
im zavisi od tih testova, a ti im poručuješ da se opuste.

Razumem tu decu jer nije bilo tako davno kada sam i sam 
polagao te testove. Ozbiljan stres, ne smeš da imaš loš dan. 
Moraš da uradiš dobro ako želiš da upišeš školu koju si nau-
mio. Napolju sunce, lepo vreme, tebi u glavi sve osim knjige. 

Roditelji ti stoje nad glavom, trčiš na privatne časove. Kad malo bolje sagledam 
situaciju, stvarno ostavka nije opcija za njega. Ostavka je moralni čin i ne treba 
je očekivati od trenutne vlasti. Cela vladajuća garnitura nam je takva. Za njih 
ostavka nikada nije opcija. Uvek je neko drugi kriv.

Paradoksalno u svemu ovome je to da je premijerka Brnabić za vreme afere 
oko male mature držala predavanje na Londonskoj školi za biznis. Tamo je 
naglasila da Srbija može biti pobednik Četvrte industrijske revolucije. Vero-
vatno je neobaveštena da su testovi ukradeni. Digitalizacija na naprednjački 
način.

Ostavka ministra prosvete trebalo je da se desi čim je prvi put progovorio u 
javnosti. Pošto nije, u međuvremenu mnogo se afera načičkalo oko njega i mi-
nistarstva kojim rukovodi. Šut kartu je zaslužio i kad se zgadio čak i najapolitič-
nijima komentarišući čin vršnjačkog nasilja u jednoj školi epskom rečenicom: 
„Kada pogledate ovoga krupnog momka i ovoga sitnog momka, ovome piše 
na čelu – muči me.“ Hičkok bi možda bio oduševljen Šarčevićevom pojavom. 
Srbija – teško.

Utešno u celoj priči je to što ćemo videti leđa i njemu, pristajao na ostavku 
ili ne. Uprkos Šarčevićevim uverenjima, nijednom detetu na čelu ne piše ni-
šta, a ni Srbiji. S druge strane, na našu kolektivnu i neizmernu žalost, ministru 
prosvete Republike Srbije na čelu odavno piše – DŽiber.

 *student Fakulteta političkih nauka

Lični stav

MALA MATURA I VELIKI DŽ

„MALA MATURA“ U SENCI VELIKIH SKANDALA
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Просечна зарада (бруто) обрачуната за 
март 2019. године износила је 74.755 
динара, док је просечна зарада без по-

реза и доприноса (нето) износила 54.271 динар, 
што је било 4.845 динара више него у фебруару.

Просечна мартовска плата у Војводини из-
носила је 51.191 динар, што је 3.080 мање од 
републичког просека, али 1.765 више него 

у фебруару. Од седам војвођанских области 
нето зараду већу од републичког просека има 
само Јужнобачака област – 55.543 динара. Она 
уједно једина има и већу просечну нето зараду 
од војвођанског просека, док је у преосталих 
шест области плата запослених била мања. 
Најближе војвођанској мартовској просечној 
плати су Јужнобанатска област с 50.259 ди-
нара и Средњобанатска с 50.105. Просечна 
мартовска нето зарада у Севернобачкој обла-
сти била је 49.062 динара, у Сремској 47.865, 
Севернобанатској 47.892 и Западнобачкој 
46.279.

У марту је у седам локалних самоуправа у 
Војводини забележена нето плата већа од 50.000 
динара, а први пут су толики износ остварили и 
запослени у Сремским Карловцима. Сента, која 
је у фебруару по висини просечне плате пала 
испод 50.000, у марту се поново вратила у групу 
општина које имају веће просечне нето зараде. 
Највећа мартовска плата, као и претходних ме-
сеци, забележена је у Новом Саду – 61.790 ди-
нара, затим у Панчеву – 53.157, Вршцу – 43.133, 
Зрењанину – 52.054, Суботици – 50.071, Срем-
ским Карловцима – 50.285 и Сенти – 50.046.

Ниједна од 45 општи-
на у Војводини у марту 
није имала просечну 
нето зараду запослених 
мању од 40.000 динара 
и све су биле изнад тог 
износа. Ипак, најнижа 
мартовска нето зарада 
бележи се у Сробрану 
– 40.899 динара, Малом 
Иђошу – 41.083, Бач-
ком Петровцу – 41.236, 
К о в а ч и ц и 
– 41.246, Но-
вом Бечеју – 

42.992, Иригу – 42.650, Тителу – 42.040 
и Жабљу 42.631.

Мању мартовску просечну месечну 
нето зараду од фебруарске имају Бео-
чин – 4,6 одсто, Вршац – 4,2, Нови Кне-
жевац – 2,2 и Пландиште – 0,8 одсто. У 
исто време, мартовску зараду већу од 
фебруарске имали су запослени у свим 
преосталим локалним самоуправа у 
Војводини, а највеће повећање бележи 
се у Новом Саду – 6,2 одсто, затим у Сен-
ти – 5,1, па у Суботици – 4,1, Сремској 
Митровици – 4,3 и у Руми – 4,7 одсто.

У марту су нето плате запослених у 
јавном сектору биле 60.243 динара, а 
ван њега 51.455. По подацима РЗС-а, 
зараде радника у правним лицима у 
марту биле су 57.779 динара, а код пред-
узетника 28.130. Разлика је 29.649 дина-
ра и она је већа него што је била у фе-
бруару, тако да су запослени у правним 
лицима наставили да зарађују дупло од 
оних који раде код приватника.

Раст бруто зарада у периоду јануар–
март 2019. године, у односу на исти пе-
риод прошле године, износио је 9,3% 

номинално, односно 6,7% реално. Истовреме-
но, нето зараде су порасле за 9,5% номинално 
и за 6,9% реално.

У поређењу са истим месецом претходне го-
дине, просечна бруто зарада за март 2019. годи-
не номинално је већа за 9,5%, а реално за 6,5%, 
док је просечна нето зарада већа за 9,9% номи-
нално, односно за 6,9% реално.

Медијална нето зарада за март 2019. године 
износила је 40 765 динара, што значи да је 50% 
запослених остварило зараду до наведеног из-
носа.

Статистика

ЗАРАДА У МАРТУ 54.271 ДИНАР
• Војвођанска плата “прескочила” 51.000 динара • У Новом Саду нето зарада 61.790 динара • Код 

приватника више него упола мања зарада • Нафташи пуни кô брод, а софтвераши тек на петом месту

Индекси зарада у марту 2019.
Зараде Зараде без пореза и доприноса

 III 2019
 II 2019

  III 2019
  Φ 2018

  III 2019
  III 2019

 I-III 2019
  I-III 2018

  III 2019
  II 2019

  III 2019
  Φ 2018

 III 2019
  III 2018

  I-III 2019
  I-III 2018

Номинални индекси 103,3 108,9 109,5 109,3 103,5 109,3 109,9 109,5
Реални индекси 102,9 107,1 106,5 106,7 103,1 107,5 106,9 106,9

По подацима Републичког завода за статистику, просечна нето 
плата у марту у Србији износила је 54.271 динар. Од 18 делатно-
сти које обрађује РСЗ, у седам су запослени у марту зарађивали 

више од републичког просека, док су у преосталих 11 њихове коверте биле 
тање.

Док су у фебруару највећу нето плату имали запослени у информисању 
и комуникацији, у марту су их претекли они који раде у финансијским де-
латностима и делатностима осигурања са 103.664 динара месечно. Иза њих 
су овога пута запослени у информисању и комуникацијама са 101.436, за-
тим запослени у рударству – 87.714, снабдевању електричном енергијом, 
гасом и паром – 87.003, стручним, научним, иновационим и техничких де-
латностима – 68.808, државној управи и обавезном социјалном осигурању 
– 63.694 и образовању – 55.403 динара.

Претходних месеци највећу нето месечну плату имали су запосле-
ни у ваздушном саобраћају, али су их у марту претекли они који раде на 
експлоатацији сирове нафте и природног гаса и у услужним делатностима 
у рударству. Тако је нето месечна зарада у експлоатацији сирове нафте и 
природног гаса износила 179.640 динара, а услужним делатностима у ру-
дарству – 167.382. Запослени у ваздушном саобраћају у марту ове године 
пали су на треће место по висини нето месечне плате са 165.189 динара. 
Но, иако су тек на трећем месту, тог месеца остварили су 5.359 динара већу 
плату.

Запосленима у експлоатацији сирове нафте у марту је просечна нето 
плата порасла 69.242 динара, што је знатно више од укупне републичке 

нето зараде за тај месец. Или, запосленима у услужним делатностима у ру-
дарству мартовска плата већа је од фебруарске 56.984 динара, што је такође 
више од републичког просека.

Нето мартовску плату већу од 100.000 динара имали су и запослени у 
производњи дуванских производа – 132.478 динара. Они су у фебруару 
имали нето плату мању од 100.000 динара, односно 96.616, што значи да им 
је она у марту 33.862 динара већа. У производњи кокса и деривата нафте 
нето мартовска плата била је 127.370 динара, а месец раније 88.001, што 
значи да су имали зараду увећану 39.369 динара.

Најтраженији ИТ стручњаци, односно делатност рачунарског 
програмирања и консултантске делатности, у марту су имали нето зараду 
од 130.910 и она је 12.115 динара већа од фебруарске. Међутим, по висини 
зараде у марту, ИТ стручњаци су на петом месту, док су у фебруару заузи-
мали друго.

Међу онима чије су мартовске зараде биле веће од 100.000 динара су и 
запослени у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова 
– 117.216 динара и научном истраживању и развоју – 100.452.

У марту и даље су најниже нето зараде у делатности припремања и 
послуживања хране и пића – 30.654 динара, осталим личним услужним 
делатностима – 31.578, поправци рачунара и предмета за личну употре-
бу – 31.831, преради дрвета и производа од дрвета – 32.544, производњи 
одевних предмета – 33.866. Већина производних делатности остварила је 
мартовску нето плату око или нешто изнад 40.000 динара, што је у складу с 
податком да је медијална нето зарада у марту износила 40.765 динара и да 

ОД 18 ДЕЛАТНОСТИ, У 7 ЗАРАДЕ ВИШЕ ОД ПРОСЕКА 
Између највише и најниже плате 148.062 динара

Просечне зараде 2019.
Mарт Април

Бруто Нето Бруто Нето
Република Србија – укупно 74 755 54 271 75 441 54 645
Зараде запослених у радном односу 75 203 54 620 75 872 54 978
Зараде запослених ван радног односа 50 545 35 427 50 880 35 660
Зараде запослених у правним лицима 79 478 57 779 80 154 58 132
Зараде предуз. и запослених код њих 39 558 28 130 40 632 28 885
Зараде у јавном сектору 83 718 60 243 85 049 61 160
Зараде ван јавног сектора 70 529 51 455 70 934 51 588 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

III 2019 74 755 76 871 102,83 54 271 55 403 102,09
IV 2019 75 441 76 765 101,76 54 645 55 328 101,25
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Kao i prethodnih meseci, pa i godina, pro-
sečna neto plata zaposlenih u javnom 
sektoru veća je od republičke zarade. 

Tako je ona u martu – a to su poslednji podaci Re-
publičkog zavod za statistiku – iznosila 60.243 di-
nara i bila je 5.972 dinara viša od republičke neto 
martovske plate. Zaposleni u zdravstvu 

i socijalnom radu u martu su imali 347 dinara 
manje od republičkog proseka, odnosno 54.618, 
dok su oni koji rade u obrazovanju i kulturi zara-
dili 56.908, ili 2.637 dinara više od prosečne plate 
u Srbiji.

Podaci o registrovanoj zaposlenosti u javnom 
sektoru lane pokazuju da je bilo 15.700 radnika 
manje u odnosu na 2017, tako da je na kraju 2018. 
godine bilo 606.118 zaposlenih. Valјa podsetiti na 
to da ih je u javnom sektoru na kraju 2017. godine 
bilo 621.818. Kada se uporedi smanjenje broja rad-
nika u okviru javnog sektora, dolazi se do podatka 
da je ono usledilo u svim njegovim delovima, osim 
u administraciji na nivou lokalne samouprave. U 
njoj je na kraju prošle godine bilo 1.543 zaposlena 
više nego u istom periodu 2017, pa se možda i time 
može tumačiti manja prosečna neto zarada u odno-
su na ostale nivoe vlasti u državi.

Lane je, po podacima iz Nacionalnog akcio-
nog plana zapošlјavanja 2018. godine, koji je Vla-
da Srbije usvojila 16. maja, u javnim državnim 
preduzećima broj radnika smanjen za 7.731. Tako 
su javna državna preduzeća lane imala 87.793 rad-
nika. U javnim lokalnim preduzećima broj radnika 
je lane smanjen za 3.250 pa ih je bilo 60.972. Ad-
ministracija na nivou države i pokrajine na kraju 
2018. godine bila je za 2.316 manja nego godinu 
ranije i brojala je 132.671 zaposlenog. U zdravstvu 
i socijalnom radu lane je bilo 149.603 radnika, što 
je 3.195 zaposlenih manje nego na kraju 2017. go-
dine. Manje zaposlenih lane je bilo i u obrazovanju 
i kulturi – 146.917, što je 751 manje nego na kraju 
2017. godine.

Valјa podsetiti da se već šestu godinu primenjuje 
zabrana zapošlјavanja u javnom sektoru, a da se 
njeno ukidanje najavlјuje za 2020. kroz primenu 
novog mehanizma zapošlјavanja u celom javnom 
sektoru. Mera zabrane zapošlјavanja u radni odnos 
u javnom sektoru uvedena je krajem 2013. godine, 
ali nije značila i potpunu obustavu zapošlјavanja jer 
su novi kadrovi primani u radni odnos tamo gde 
se pojavila potreba za tim. Bilo je potrebno dobro 
obrazloženje i odobrenje Vladine Komisije za dava-

nje saglasnosti za novo zapošlјavanje.
Fiskalni savet Srbije već tri godine upozorava na 

to da tu meru treba ukinuti jer je dovela do smanje-
nja broja stalno zaposlenih, ali je taj pad ublažen 
povećanjem broja posredno angažovanih radnika, 
ali ne u onim delovima javnog sektora u kojima 
su neophodni. Kao primer, navedeni su zdravstvo, 
Poreska uprava, inspekcijske službe. FŠ je izneo ra-
čunicu po kojoj je broj stalno zaposlenih u javnom 
sektoru lane smanjen, ali je istovremeno osetno po-
rastao broj radnika na određeno vreme i na privre-
meno-povremenim poslovima.

Plate zaposlenih u državnim javnim preduzećima 
veće su 20.047 dinara od republičkog proseka i u 
martu su iznosile 74.718 dinara. Za razliku od njih, 
zaposleni u lokalnim javnim preduzećima imali su 
manju martovsku neto platu od republičkog prose-
ka i ona je iznosila 51.302 dinara. Martovska neto 
plata u administraciji na nivou države bila je 64.185 
dinara jer joj je administracija na nivou lokalne sa-
mouprave „pokvarila” prosek. Naime, administra-
cija na nivou države imala je neto martovsku platu 
66.760 dinara, ona na nivou pokrajine 66.326, dok 
su zaposleni u administraciji opština zaradili u pro-
seku 51.383.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za 
april 2019. godine iznosila je 75 441 di-
nar, dok je prosečna zarada bez poreza i 

doprinosa (neto) iznosila 54 645 dinara. 
Rast bruto zarada u periodu januar–april 2019. 

godine, u odnosu na isti period prošle godine, 
iznosio je 9,7% nominalno, odnosno 6,9% realno. 
Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,9% no-
minalno i za 7,1% realno.

 U poređenju sa istim mesecom prethodne go-
dine, prosečna bruto zarada za april 2019. godine nominalno je veća za 11,1%, a 
realno za 7,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 11,3% nominalno, odnosno 
za 8,0% realno.

Medijalna neto zarada za april 2019. godine iznosila je 41 773 dinara, što 
znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Statistika

PLATE U DRŽAVNIM JP VEĆE 20.047 DINARA OD PROSEKA
Javni sektor: U zdravstvu 149.603 radnika, u obrazovanju 146.917...

NETO ZARADE U APRILU VEĆE ZA 374 DINARA
Medijalna zarada 41.773 dinara

Indeksi zarada u aprilu 2019.

Zarade Zarade bez poreza i doprinosa

  IV 2019
  III 2019

  IV 2019
  Φ 2018

  IV 2019
  IV 2019

  I-IV 2019
  I-IV 2018

  IV 2019
  III 2019

  IV 2019
  Φ 2018

  IV 2019
  IV 2018

  I-IV 2019
  I-IV 2018

Nominalni indeksi 100,9 109,9 111,1 109,7 100,7 110,1 111,3 109,9

Realni indeksi 100,2 107,2 107,8 106,9 100,0 107,4 108,0 107,1

је половина запослених остварило толико.
Разлика између највише и најниже нето плате радника остварене у марту 

ове године је 148.062 динара, што је готово три просечна републичке зара-
де. Јер, запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса у марту 
су имали 179.640 динара, а они који раде у личним услужним делатности-

ма истог месеца зарадили су просечно 31.578. Разлика између највише и 
најниже нето зараде у марту је повећана у односу на месец раније, када 
је износила 129.532 динара, али су тада на првом месту били запослени у 
ваздушном саобраћају, док су с најмањим примањима и даље остали они у 
личним услужним делатностима.

Prosečne zarade po zaposlenom u RS
Zarade Neto zarade

III 2019 IV 2019 III 2019 IV 2019

Ukupno 74 755 75 441 54 271 54 645

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 62 822 65 524 45 581 47 473

Rudarstvo 121 278 123 660 87 714 88 738

Prerađivačka industrija 67 084 67 694 48 801 49 140

Snabdevanje elektr. energijom, gasom i parom 121 815 129 035 87 083 92 066

Snabdevanje vodom i upravljanje otp.vodama 64 366 65 853 46 719 47 754

Građevinarstvo 63 832 65 418 46 460 47 593

Trgovina na vel. i malo i popr. mot. vozila 62 684 63 489 45 777 46 234

Saobraćaj i skladištenje 67 059 69 069 48 926 50 366

Usluge smeštaja i ishrane 46 022 47 023 33 449 34 131

Informisanje i komunikacije 138 609 130 982 101 436 95 444

Finan. delatnosti i delatnost osiguranja 142 052 136 499 103 664 99 219

Poslovanje nekretninama 72 483 77 199 52 761 56 342

Stručne, naučne, informacione i teh. delatnosti 94 261 92 642 68 808 67 131

Admin. i pomoćne uslužne delatnosti 66 360 68 108 48 324 49 456

Državna uprava i obavezno socijalno osig. 88 684 90 394 63 694 64 861

Obrazovanje 76 871 76 765 55 403 55 328

Zdravstvena i socijalna zaštita 74 511 76 877 53 728 55 389

Umetnost; zabava i rekreacija 61 345 63 101 44 530 45 786

Ostale uslužne delatnosti 57 125 57 667 41 190 41 607

DOMAĆINSTVA PRIHODOVALA 65.872, 
TROŠILA 66.064 DINARA

U prvom kvartalu 2019. godine, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi 
po domaćinstvu iznosili su 65872 dinara i viši su za 5,4% u odnosu na isti kvar-
tal prethodne godine i za 0,1% u odnosu na četvrti kvartal 2018, nominalno. 

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog rad-
nog odnosa – 49,3%, penzije – 32,3%, prihodi od polјoprivrede, lova i ribolova 
– 4,7%, naturalna potrošnja – 3,4%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 
2,7%, ostala primanja – 2,7%, primanja od socijalnog osiguranja – 2,5%, i 2,4% 
čine prihodi iz ostalih izvora.

 Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, u prvom kvartalu 2019. godine, 
iznosili su 66064 dinara i viši su za 3,8% u odnosu na isti kvartal prethodne 
godine i za 0,1% u odnosu na četvrti kvartal 2018, nominalno. 

 Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava čine izdaci za hranu i be-
zalkoholna pića – 34,0% i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala gori-
va – 17,3%. Slede izdaci za transport – 9,3%, za ostale lične predmete i ostale 
usluge – 5,9%, za komunikacije – 5,5%, za odeću i obuću – 5,3%, za rekreaciju 
i kulturu – 4,7%, za alkoholna pića i du-
van – 4,7%, za zdravlјe – 4,4%, za opre-
mu za stan i tekuće održavanje – 4,2% 
i 4,7% čine izdaci za ostale grupe lične 
potrošnje. 

Detalјnije na:
http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/obla-

sti/potrosnja-prihodi-i-uslovi-zivota/
potrosnja-domacinstva/
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ПЛАТА НАСТАВНИКА УПУЋЕНОГ НА 
РАД У ИНОСТРАНСТВУ

Питање: Како се утврђује плата наставника упућеног на рад у ино-
странству?

Одговор: Обављање образовно-васпитног рада у иностранству 
детаљно је уређено Правилником о остваривању образовно-васпитног 
рада у иностранству („Службени гласник РС“, број 28/18; у даљем тексту: 
Правилник).

У погледу висине плате наставника упућеног на рад у иностранству 
Правилник прописује:

1) да се висина плате наставника одређује према броју ученика с којима 
се остварује образовно-васпитни рад;

2) да плата наставника за остварен пун фонд часова, за шест група, 
односно 90 ученика у држави чланици Европске уније износи 1.620,00 €, 
у Швајцарској 2.520,00 CHF, односно у Великој Британији 2.520,00 GBP;

3) да уколико наставник има мањи број ученика од 90, за број који 
недостаје до пуног фонда плата му се смањује за 18 €, односно 28 CHF/
GBP, по ученику;

4) да наставнику који остварује пун фонд часова а реализује наставу са 
више од 90 ученика припада накнада за сваког ученика преко прописаног 
броја: у држави чланици Европске уније 10,00 €, у Швајцарској и Великој 
Британији 18 CHF/GBP, с тим да број ученика који се плаћа преко 
прописаног броја може да буде највише до 120 ученика.

НАДЛЕЖНОСТ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
ПРЕМА ДЕЦИ/УЧЕНИЦИМА И 

ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА
Питање: Шта све обухвата надлежност директора установе за 

образовање и васпитање према деци/ученицима и њиховим родитељима?
Одговор: Надлежност директора установе према деци/ученицима и 

њиховим родитељима односно другим законским заступницима обухва-
та:

спровођење одредаба о упису у предшколску установу и школу - чл. 
17.23. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17 и 27/18-др. закон; у даљем тексту: Системски закон), чл. 
13. и 14. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 18/10, 101/17 и 113/17-др. закон), чл. 55-57. Закона о основном 
образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13, 101/17 и 27/18-др. 
закон) и чл. 33-38. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 55/13, 101/17 и 27/18-др. закон).

планирање и организовање остваривања програма образовања и 
васпитања и свих активности установе – члан 126. став 4. тачка 1) Си-
стемског закона;

старање о обезбеђивању квалитета, самовредновању, стварању ус-
лова за спровођење спољашњег вредновања, остваривању стандарда 
постигнућа и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада – члан 
126. став 4. тачка 2) Системског закона;

старање о остваривању развојног плана установе – члан 126. став 4. 
тачка 3) Системског закона;

пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетнич-
ког образовања и предузетничких активности ученика – члан 126. став 4. 
тачка 6) Системског закона;

организовање и вршење инструктивно-педагошког увида и праћење 
квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање 
мера за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и 
стручних сарадника – члан 126. став 4. тачка 7) Системског закона;

старање о регуларности спровођења свих испита у установи - члан 126. 
став 4. тачка 9) Системског закона;

предузимање мера у случајевима повреде забрана из чл. 110-113. Си-
стемског закона – члан 126. став 4. тачка 10) Системског закона

предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и 
предлога просветног саветника као и других инспекцијских органа – члан 
126. став 4. тачка 11) Системског закона;

старање о благовременом информисању деце, ученика и родитеља о 
свим питањима од интереса за рад установе у целини – члан 126. став 4. 
тачка 13) Системског закона;

сарадња са родитељима деце и ученика и саветом родитеља – члан 126. 
став 4. тачка 16) Системског закона;

одлучивање о правима, обавезама и одговорностима ученика – члан 
126. став 4. тачка 18) Системског закона;

обезбеђивање услова за остваривање права деце и права, обвеза и одго-
ворности ученика, у складу са Системским и другим законом – члан 126. 
став 4. тачка 20) Системског закона;

сарадња са ученицима и ученичким парламентом – члан 126. став 4. 
тачка 21) Системског закона;

поступање по предлозима, питањима и ставовима савета родитеља – 
члан 120. став 7. Системског закона;

поступање по пријави ученика или његовог родитеља због повреде 
права ученика или непримереног понашања запослених према детету или 

ученика – члан 79. ст. 3. и 5. Системског закона;
поступање по пријави кршења права детета или ученика коју поднесе 

запослени у установи – члан 79. ст. 4. и 5. Системског закона;
одлучивање о приговорима и жалбама на оцену и на поступак 

спровођења испита ученика – члан 82. Системског закона;
покретање, вођење и окончавања решењем васпитно-дисциплинског 

поступка против ученика – члан 85. став 2. Системског закона;
извршавање васпитно-дисциплинске мере укор директора – члан 86. 

став 1. тачка 2) и тачка 3) подтачка (1) Системског закона; 
доношење решење о искључењу ученика из средње школе – члан 86. 

став 10. Системског закона;
утврђивање броја и структуре предшколских група предшколске уста-

нове, односно школе која остварује предшколски програм – члан 33. За-
кона о предшколском васпитању и образовању;

образовање комисије за полагање испита ученика – члан 70. став 4. 
Закона о основном образовању и васпитању и члан 54. став 4. Закона о 
средњем образовању и васпитању;

обезбеђивање регуларности завршног испита – члан 74. став 5. Закона 
о основном образовању и васпитању;

обезбеђивање услова и регуларности националног испитивања – члан 
76. став 3. Закона о основном образовању и васпитању;

обезбеђивање остваривања наставе и обављања испита за време 
штрајка организованог без минимума процеса рада – члан 79. став 5. 
Закона о основном образовању и васпитању и члан 92. став 5. Закона о 
средњем образовању и васпитању;

старање и одговорност за благовремен и тачан унос података и 
одржавање ажурности евиденција и безбедност података, без обзира на 
начин њиховог вођења – члан 88. став 2. Закона о основном образовању 
и васпитању и члан 77. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању; 
итд.

ДУЖИНА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
Питање: Како се утврђује дужина годишњег одмора запосленог?
Одговор: Према одредби члана 69. став 1. Закона о раду („Служ-

бени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 59/09, 32/13, 75/14 и 13/17), у свакој 
календарској години запослени има право на годишњи одмор у трајању 
утврђеном општим актом и уговором о раду, а најмање 20 радних дана. 
Закон о раду, дакле, утврђује минималну дужину годишњег одмора, али 
не и његово максимално трајање. Међутим, послодавац може својим оп-
штим актом или уговором о раду предвидети максималан број дана коли-
ко може трајати годишњи одмор запосленог. У таквом случају годишњи 
одмор који се утврђује за сваког запосленог увећањем законом пропи-
саног минимума бројем дана утврђених на аутономној основи према 
критеријумима за увећање дужине годишњег одмора не може бит дужи 
од утврђеног највишег броја дана овог одмора.

Сагласно одредби става 2. члана 69. Закона о раду, дужина годишњег 
одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана 
увећава по основу доприноса на раду, услова рада, радног искуства, 
стручне спреме запосленог и других критеријума утврђених општим ак-
том или уговором о раду. Из ове одредбе произлази закључак да се ду-
жина годишњег одмора запосленог одређује тако што се на предвиђени 
законски минимум од 20 радних дана примене наведени критеријуми 
(утврђивањем броја дана овог одмора који припада запосленом по сва-
ком од ових критеријума), на основу чега се добија укупан број радних 
дана годишњег одмора за сваког запосленог код послодавца. При томе, 
треба имати у виду да су допринос на раду, услови рада, радно искуство и 
стручна спрема запосленог обавезни критеријуми које послодавац мора 
применити у свом општем акту (колективном уговору, односно правил-
нику о раду), односно уговору о раду, док друге критеријуме (на пример, 
рад ноћу, социјално и здравствено стање запосленог, статус самохраног 
родитеља детета до 14 година живота, инвалидност, успех у раду и сл.) 
може а не мора узети у обзир. Посебно треба подсетити и на следеће: 
ако су посебним колективним уговором предвиђени критеријуми за 
одређивање дужине годишњег одмора запослених, ти критеријуми се 
морају поштовати од стране послодавца на које се односи дотични ко-
лективни уговор.

Чланом 70. став 1. Закона о раду предвиђено је да се при утврђивању 
дужине годишњег одмора радна недеља рачуна као пет радних дана. Из 
тога произлази закључак да на утврђивање дужине годишњег одмора 
нема утицаја распоред радног времена који је утврђене од стране посло-
давца, као ни то да ли радна недеља траје пет или шест дана. Сагласно 
одредби става 2. поменутог члана, у дане годишњег одмора не урачунавају 
се ни: нерадни дани у складу са законом (а то су суботе, недеље, државни 
празници), одсуство са рада уз накнаду зараде (случајеви плаћеног одсу-
ства) и привремена спреченост за рад у складу са прописима о здравстве-
ном осигурању (боловање). Ставом 3. истог члана прецизирано је да ако 
је запослени за време коришћења годишњег одмора привремено спречен 
за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, има право да по ис-
теку те спречености за рад настави коришћење годишњег одмора. У свим 
наведеним случајевима запослени већ одсуствује са рада по једном прав-
ном основу, па не би могао да то чини истовремено и по другом основу 
(коришћење годишњег одмора), јер би то било у супротности за законом.

Правници одговарају



JAPANCI NESREĆNI ZBOG PRAZNIKA 
I … 10 VEZANIH NERADNIH DANA

Japanci su period od 27. aprila do 6. maja proveli neradno, povodom 
obeležavanja abdikacije cara Akihita, kojeg je na prestolu zamenio njegov 
najstariji sin Naruhito, a što mnoštvo neizlečivih radoholičara u ovoj zemlji 
doživelo sa stravom, piše “Gardijan”. Mnogi pohrlili na turističko putovanje u 
inostranstvo, ali radnici plaćeni po satu nisu se veselili ovom odmoru. Kako 
piše “Gardijan”, nisu bili veseli ni mnogi roditelji zaposleni u uslužnom sektoru, 
zabrinuti šta će s decom dok oni rade. Tokom 10 dana praznika deci nisu bila 
na raspolaganju uobičajena rešenja: produženi boravak u školi ili vrtić. 

Mnogi pak jednostavno nisu imali ama baš nikakvu ideju šta raditi tih ne-
radnih dana. “Iskreno, ne znam kako da provedem vreme sad kad smo izne-
nada dobili 10 dana praznika”, kaže Seishu Sato (31), zaposlen u finansijskoj 
firmi. “Ako poželite da putujete, svuda će biti puno, a skočile su i turističke 
cene. Mogao bih na kraju da završim kod roditelja”, kaže on. 

Japanske novine “Asahi” sprovele su anketu koja je pokazala da se 45 od-
sto anketiranih “oseća nesrećno” kad je reč o dugom odmoru, dok se 35 odsto 
“oseća srećno”. Prosečni Japanac koristi samo 10 dana godišnje slobodno, što je 
polovina od ukupnog broja dana koje imaju za godišnji odmor. Oko 60 odsto 
Japanaca oseća krivicu kada koriste plaćeni godišnji odmor, a mnogi kažu da je 
to zbog šefova koji ne gledaju s odobravanjem na izostanak s posla.

U ponedeljak 1. aprila Japan je usvojio zakonske odredbe kojima se ogra-
ničava radno vreme, usled rasta broja 
smrtnih slučajeva zbog preteranog 
rada (“karoši”). Bez obzira na po-
slovičnu marljivost, u Japanu kao i 
u drugim zemljama nedostaje radne 
snage, pa su izmenjeni imigracijski 
zakoni kako bi iz inostranstva moglo 
doći 340.000 radnika u narednih pet 
godina, piše “Gardijan”.
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MILIJARDER OTPLATIO STUDENTSKI 
DUG ČITAVOJ GENERACIJI

 
Oko 400 diplomaca koledža “Morhaus” u Atlanti, u američkoj 

saveznoj državi Džordžija, dobilo je u maju neočekivano veliki 
poklon za kraj školovanja, pošto je milijarder i filantrop Robert 
Smit rešio da otplati studentski dug celoj generaciji, u iznosu od 
40 miliona dolara, preneo je “Glas Amerike”. Navodi se da je, pre 
nego što je studentima otplatio dug, ovaj tehnološki investitor 
koledžu “Morhaus” poklonio 1,5 miliona dolara. “Glas Amerike” 
navodi da je “Morhaus” tradicionalno crnački koledž na kome 
su studirali i borac za lјudska prava Martin Luter King, poznati 
reditelј Spajk Li i glumac Semjuel L. Džekson. “Studenti koledža 
“Morhaus”, okruženi ste lјudima koji su vam pomogli da danas 
budete ovde. U ime osam generacija moje porodice, koliko smo 
u ovoj zemlјi, daću vam još malo podsticaja”, rekao je milijarder 
Smit, koji je bio glavni govornik na ceremoniji diplomiranja.

On je u govoru celoj generaciji diplomaca poručio da će im 
otplatiti kompletan studentski dug. “Znam da će ova generacija 
pokazati da je sve to isplativo. I želim da svaka naredna gene-
racija liči na ovu, nadam se da će svi imati prilike da napreduju. 
Jer možemo da vodimo računa jedni o drugima i da obezbedimo 
da svi imamo priliku da ostvarimo američki san”, kazao je Smit. 
Navodi se da su studenti, od kojih su neki dužni i po desetine 
hilјada dolara, bili u isto vreme i šokirani i srećni. “Deluje nere-
alno. Kada je za govornicom 
rekao da će nam platiti dugo-
ve, pogledao sam u kolege i 
pitao se da li sam dobro čuo? 
Bio sam u kompletnom šoku 
i ovo je najbolјi poklon koji 
sam u životu dobio”, rekao je 
jedan od studenata.

POLJSKA: SVEŠTENICI SPALILI 
HARIJA POTERA

Katolički sveštenici u Poljskoj spalili su knjige za koje tvrde 
da predstavljaju svetogrđe, među njima i nastavke iz serijala 
“Hari Poter” britanske autorke Džej Kej Rouling. “Mi poštuje-
mo reč”, rekli su sveštenici na nalogu na Fejsbuku na kome 
su postavljene fotografije na kojima se vide kako gore knjige i 
citira Stari zavet. U jednom pasusu podstiču se vernici da uni-
šte neprijatelje Boga uz zapoved “spalite njihove idole u vatri”. 
Poruka koja je objavljena na stranici kojom upravlja katolička 
evangelistička grupa “SMS sa nebesa” izazvao je kontroverze. 

Na fotografijama se vide tri sveštenika kako kroz crkvu nose 
korpe pune knjiga i drugih predmeta uključujući afričku masku, 
koje bacaju u vatru ispred bogomolje. Sveštenici se mole oko 
vatre u kojoj gore i predmeti kao što je kišobran “Helou Kiti” i 
hinduistička figura. Knjige su paljene u nedelju 31. aprila, na-
kon mise u 11.00 sati, rekao je neimenovani vernik u crkvi u 
poljskom gradu Gdanjsku za televizijski kanal TVN24. Od verni-
ka je zatraženo da donesu predmete koji se vezani za “negativ-
nu energiju” i sujeverje, uključujući amajlije.

Serija knjiga “Hari Poter” govori o epskoj borbi između dobra 
i zla, a radnja romana fokusirana je na istoimenog mladog ča-
robnjaka koji se bori protiv mračnog čarobnjaka Lorda Volde-
mora. Serijal je i ranije izazivao kritiku verskih i konzervativnih 
krugova jer se, kako kažu, fokusira na veštičarenje, podseća 
AFP.

ČUDO OD DETETA: 
SA 8 GODINA STUDIRA 

NA TRI FAKULTETA

(NE)POZNATI VUK: MASON, ROBIJAŠ 
I … OTAC TRINAESTORO DECE

Reformator srpskog jezika i nesporno fascinantna ličnost Vuk Karadžić je ro-
đen 6. novembra 1787. godine. Nedavno je postavljen klip sa deset manje - više 
nepoznatih činjenica o njemu: 1. Imao je 13 dece. Nažalost svega dvoje je nad-
živelo njega i suprugu Anu - Mariju Kraus, 2. Bio je gradonačelnik Beograda. 
Na tom mestu zadržao se svega godinu dana, jer mu se nije dopalo, 3. “Piši kako 
govoriš, a čitaj kako je napisano” nije Vukov citat, 4. Vuk je iskoristio princip 
nemačkog filologa Johana Kristofa Adelunga za reformu jezika 5. Nikad nije pre-
boleo Ružu. Prvi srpski ustanak i bolest razdvojile su ga od Ruže - njegove ljubavi 
iz mladosti. Ipak nije ju zaboravio, pa je decenijama kasnije spasao njezine sinove 
koje je Miloš Obrenović želeo da pogubi jer su bili pristalice Karađorđevića, 6. 
Bio je u zatvoru. Vuk je robijao zbog zbirke erotskih pesama “Crveni ban”, 7. U 
srpski jezik je uveo neke od najsočnijih psovki, koje se i dan-danas koriste, 8. Bio 
je mason, 9. Prodao je najstariju srpsku knjigu Rusima. Vuku je 1858. godine 
zatrebao novac jer je kupovao imanje 
u Tršiću. Za “Rujansko četvorojevan-
đelje” dobio je 300 rubalja u srebru, 10. 
Srbi nisu prihvatili njegove ideje. Knez 
Miloš ga je ograničavao, a mnogi uče-
njaci napadali i kritikovali. Ipak, Vu-
kova reforma je pobedila, a on je obo-
gatio srpski jezik sa više od 26000 reči i 
učinio ga ovakvim kakav je danas.

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/vuk-karadzic-tajne-misterije/kybwnq1 

 Sa nepunih osam godina Loran Simon po-
stao je student tri prestižna univerziteta u Ho-
landiji, Belgiji i u Nemačkoj i “zaradio” titulu 
najpametnijeg dečaka u Evropi. Naizgled tipi-
čan osmogodišnjak, ima koeficijent inteligencije 
145, a pre nego što je postao “najmlađi student 
u istoriji”, osnovnu školu završio je za samo 
dve godine. Simon je, kako navodi B92, upisao 
osnovnu školu sa četiri godine. Uoči polaska na 

fakultet, Simon, čije je otac Belgijanac, a majka 
Holanđanka, rekao je za belgijsku radio stanicu 
RTBF da mu je omiljeni predmet matematika. 
On je tada rekao da je razmišljao da postane hi-
rurg i astronaut, ali i da razmišlja da se IT tehno-
logijama. Dečakov otac je rekao da je njegov sin, 
kada je bio mlađi, imao problem da se igra sa 
ostalom decom, kao i da ga nikada nisu naročito 
zanimale igračke, preneo je BBC.


