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У Србији ће у марту наредне године у потпуности заживети 
Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП) који ће држа-
ви први пут омогућити да има потпуни преглед целокупног тока 
образовања ученика, од момента уписа у основну школу до тренутка 
када заврши средње школовање или факултет и добије запослење. 
Јединствени информациони систем просвете је највећа реформа 
српског образовног система деценијама уназад, каже председница Вла-
де Србије Ана Брнабић која објашњава како ће систем функционисати 
и колику корист ће од ЈИСП-а имати привреда, грађани и државни 
апарат. “Тај систем ће нама омогућити да по први пут у Србији имамо 
тачан преглед колико имамо ученика, у које школе иду, након основ-
них школа у које школе се уписују, да ли у гимназије, средње техничке 

школе, шта раде након тога, да ли уписују 
факултете или иду на тржиште рада, коли-
ко брзо су се запослили, где су се запослили, 
за коју просечну плату, тако да ћемо имати 
практично на једном месту целу слику на-
шег образовног система и наше привреде”, 
наводи Брнабић. Са имплементацијом 
ЈИСП-а се практично почело у јуну месецу 
ове године када је кренуо електронски упис 
у школе и факултете само уз личну карту.

У марту наредне године биће завршена прва фаза овог “пројекта”, а 
то подразумева да ће сваком ученику и студенту у Србији бити додељен 
Јединствени образовни број (ЈОБ). Додељивањем овог броја, држава 
ће бити у могућности да ученике и студенте прати кроз њихово даље 
школовање. Умрежавањем низа података знаће се тачно из којих 
школа и локалних самоуправа долазе и како тече процес њиховог 
школовања и запошљавања, каже премијерка. Новина је и да ће ови 
подаци бити повезани са Централним регистром обавезног социјалног 
осигурања што ће омогућити, истиче, да држава лакше сагледа потребе 
привреде или колико након завршених студија дипломци чекају на по-
сао. “Да ли се запошљавају у струци или ван ње, и на основу тога ћемо 
можда моћи да обезбедимо мало другачије финансирање нашег про-
светног система”, указује Брнабић. 

Једна од важних предности увођења ЈИСП-а је и то што ће надлеж-
ни тачно знати колико је држава уложила средстава у сваког ученика 
и студента у земљи током његовог школовања и на крају, каже, коли-
ки је повраћај тог улагања у државну касу кроз порезе и доприносе. 
“Знаћемо такође и које школе су мало лошије, да видимо због чега су 
лошије, да ли зато што им фали опрема или додатна обука или под-
ршка учитељима, наставницима или професорима”. 

Систем ће омогућити, додаје, да се утврди које школе су испред дру-
гих што оставља могућност да кадар из добрих школа путује по Србији 
како би помогли њиховим колегама у мање напредним школама.

Привредницима је данас у Србији највећи проблем да пронађу 
стручни кадар, а овај систем ће, истиче омогућити бољу комуникацију 
између оних који запошљавају и система образовања

Премијерка наводи и да од 1. септембра сигурно креће са 
функционисањем 10.000 дигиталних учионица у 500 школа у земљи, 
а чиме је обухваћено око 200 хиљада ђака. Овај пројекат реализован је 
у сарадњи Министарства просвете, Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација заједно са Академском мрежом Србије, Телекомом 
Србије и Канцеларијом за информационе технологије и е-управу. 

У наредној школској 
години ученици у Србији 
имаће три распуста - зим-
ски, пролећни и летњи, а 
неће имати јесењи, кои су 
имали током ове године, 
предвиђено је школским 
календаром Министар-
ства просвете.

Школа почиње 2. сеп-
тембра, прво полугодиште 
траје до петка 31. јануара 
2020. године. Друго полу-
годиште почиње у уторак 18. фебруара, а завр-
шава се 2. јуна за осмаке, а 16. јуна за ђаке од 
првог до седмог разреда.

Зимски распуст подељен је у два дела. Први 
почиње у понедељак 30. децембра, а завршава 
се у уторак, 7. јануара, а други део почиње 3. 
фебруара, а завршава се 17. фебруара.

Основци ће на пролећном распусту бити од 
13. до 20. априла, а средњошколци од 15. до 

20. априла.
Школе у Војводини ра-

де по календару по кра-
јинског Секретаријата за 
образовање, те се код њих 
зимски распуст не дели 
на два дела већ почиње 
24. децембра и траје до 
14. јануара 2020. године. 
Пролећни распуст почиње 
10. априла и траје до 20. 
априла. Школска година 
за њих се завршава као и у 

остатку Србије.
Матуранти гимназија са школом заврша-

вају 22. маја, ђаци завршних разреда тро го-
дишњих и четворогодишњих стручних шко ла 
29. маја, а остали средњошколци нижих раз-
реда се распуштају 19. јуна.

У школама се празнују радно Дан сећања 
на српске жртве у Другом светском рату 21. 
октобар, Свети Сава 27. јануар, Дан сећања на 

жртве холокауста, геноцида и других жртава 
фашизма у Другом светском рату 22. април, 
Дан победе 9. мај и Видовдан - спомен на 
Косовску битку 28. јуна, када многе школе у 
Србији организују поделу ђачких књижица.

Свети Сава и Видовдан се празнују рад-
но, без одржавања наставе, а Дан сећања на 
српске жртве у Другом светском рату, Дан 
сећања на жртве холокауста, геноцида и дру-
гих жртава фашизма у Другом светском рату 
и Дан победе су наставни дани, изузев кад 
падају у недељу.

Ученици и запослени у школи имају право 
да не долазе на наставу, односно да не раде: 
православци на први дан крсне славе, при-
падници исламске заједнице на први дан 
Курбанског бајрама и Рамазанског бајрама, 
припадници јеврејске заједнице на први дан 
Јом Кипура.

Нерадни су и први дан Божића, док се 
ускршњи празници прослављају од Великог 
петка до другог дана Ускрса.
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Knjige iz koji se uči čitati i pisati vrlo su retke te 
se do njih dolazi sasvim teško. Sve do polovine osa-
mnaestoga veka uči se i čita iz srbulјa. Visoko srpski 
kler već početkom toga veka naređuje da se po crkva-
ma, manastirima i školama upotreblјavaju isklјučivo 
ruske knjige. Pošto ni tih knjiga nije bilo dovolјno, 
mitropolit Mojsije Petrović pismenom predstavkom 
moli ruskog cara Petra Velikog da mu pošalјe nekoli-
ko učitelјa i što više ruskih crkvenih i školskih knjiga. 
U to vreme pri Mitropoliji je bio organizovan kurs na 
kome su se učile čitati ruske knjige. Izdata je i stroga 
naredba da knjige koje se upotreblјavaju po crkvama 
i školama: „budut moskovskaja ili ašče koja kojevo-
pečarskaja“. Ova rusifikacija crkava i škola ide u Srbiji 
teško i sporo, jer polupismeni kaluđeri, sveštenici i učitelјi ne umeju da čitaju 
ruski, nego i dalјe samo iz srbulјa.

 Tek po dolasku Maksima Suvorova iz Rusije sa četiri stotine bukvara Te-
ofana Prokopoviča i sedamdeset ruskih gramatika, počinje i po školama da 
preovlađuje ruska knjiga a s njom i ruski uticaj u crkvi i školi, jeziku i knji-
ževnosti. Već Vuk i Prota Matija Nenadović uče čitati iz „nekakvog prletnog 
moskovskog bukvara čija su začalna slova bila crvena“. Taj „prletni“ (težak za 
učenje) bukva bio je baš onaj koga je Suvorov doneo iz Rusije, a koji je posle 
više puta preštampan kod nas. I naš rukopisni bukvar Kiprijana Račanina ra-
đen je po ugledu na ruske bukvare. Mnogo napredniji bukvar Zaharija Orfe-
lina, štampan u Mlecima (1776) i Beču (1793) nije dospeo do škola u Srbiji.

Nastava elementarnog stupnja do pred kraj osamnaestog veka je jedno-
predmetna i ne izvodi se ni po kakvom planu ni programu. Program učenja 
određen je sadržinom knjige iz koje se čita a to je: bukvar, časlovac i psaltir. 
Sticanje elementarne pismenosti još uvek je vrlo tegoban i spor posao i najčešće 
rezultat dugogodišnjih napora. Azbuka je neujednačena pa se u nekim knjigama 
upotreblјava i do pedeset znakova za slova. Kad se savladaju prve teškoće oko 
fiksiranja i pamćenja znakova za slova, nastaju još veće oko razumevanja teksta 
koji se čita, jer on nije na deci poznatom narodnom govornom jeziku, nego na 
ruskoslovenskom, ili, kako se to onda govorilo na „slavenoserbskom“.

Nekad uopšte i nema knjiga iz kojih bi se učilo 
čitati pa se uči i bez njih. Tako Vuk piše: „Kako po 
manastirima i kod popova, tako i po školama deca 
su počinjala učiti iz rukopisa, naprimer, učitelј napi-
še detetu šta će danas učiti, pa kad ono nauči on mu 
napiše drugo itd“. Nema ni pomena o bilo kakvoj za-
jedničkoj nastavi, sem zajedničkog vikanja u horu što 
se upotreblјava kao sredstvo za utuvlјivanje napamet. 
Učitelј uvek radi samo sa po jednim učenikom. Škol-
ska godina traje od pozne jeseni pa do ranog proleća, 
tačnije od Mitrovdana do Đurđevdana. A pošto je 
svaki treći dan neki praznik, to školska godina jedva da ima šezdeset radnih 
dana. Istina, radni dan je vrlo dug i počinje sa izlaskom sunca a završava se 
njegovim zalaskom. Dnevni rad se prekida jedan sat o ručku.

Učenika je u školi kroz ceo osamnaesti vek vrlo malo. Tome se ne treba čuditi, 
jer školovanje lišeno svake praktičnosti malo kome je potrebno. Upravo, ono što 
je potrebno samo onome ko namerava postati pop ili kaluđer. Ostalom svetu 
sasvim je dovolјno malo rabošenja i računanja na prste. A da se to nauči nije 
potrebna nikakva škola ni nastava. Omladina se uči i vaspitava neposrednim 
učešćem u radu sa starijima. I ono malo učenika po školama često beži iz škole 
i to koliko zbog teškoće učenja toliko i zbog surove discipline. Kažnjavanje je 
često i teško. Kažnjava se ne samo ogrešenje o rad, nego i neznanje. Kazne su 
moralne i telesne. U moralne kazne ubrajaju se: opomena, ukor, grdnja, poruga i 
raznovrsna unižavanja. Telesne kazne su: stajanje van klupe, klečenje prosto i na 
zrnima, vučenje za uši i za kosu, bijenje prutom, šamaranje, zatvor.

Učitelјi, svetovni, sasvim su slabo plaćeni i još niže cenjeni. Učitelјska služba 
je sporedna, uzgredno zanimanje pismenog čoveka. Nјegovo glavno zanimanje 
obično je opsluživanje crkve ili praktikovanje nekog zanata. Učitelјi su crkve-
njaci: pojci, zvonari, palioci kandila i njima slični. Učitelј u Beogradu (1723) 
uopšte ne dobija platu za obučavanje dece, nego mu se odobrava da za učitelјski 
rad prikuplјa u crkvi, na tasu, milostinju. Pošto su sve škole crkvene ustanove, 
to je uprava crkvena, kao i nadzor nad njima. Mitropolitovi izaslanici pri pregle-
davanju crkava i manastira pregledaju i škole i o tome dostavlјaju svoj pismen 
izveštaj mitropolitu. Sačuvan je jedan takav opštiran izveštaj iz godine 1733 u 
kome se opisuje stanja tadašnjih škola u severnim krajevima Srbije. Evo kako 
su u tome izveštaju ocenjeni učitelјi: „Čitati koekako 
stuca“; „Čitaet srednje“; „Čitaet dobre možet“.

Školske zgrade su male i trošne kućice neposred-
no prislonjene uz crkvu. U njima je obično jedna po-
veća mračna soba koja služi za učionicu, zatim mali 
hodničić i mala sobica za stan učitelјa. Prozori na 
učionici su sasvim malene rupe zatvorene hartijom 
„pendžerlijom“. Pod u učionici je od nabijene zemlјe, 
to ili, ređe, zastrt asurama po kojima sede đaci. Samo 
najbolјe uređene škole i to krajem ovog veka, imaju 

klupe za đake. U gore pomenutom izveštaju iz prve 
polovine 18 veka, ovako se opisuje školska zgrada: 
„Pod tim že istim pokrovom malena škola, mogu se 
vmjestiti 30 detet, na sredini edin star astal, od vnjež-
du okoli njega klupe ordinar, slabe. Duvari i pokrov 
veoma slabi. Pored sija školi pod pokrovom isti duvar 
razdjelim jedina kelijica kuhinjom, idježe magister 
stojit i pokrov svoj imut“.

Izdržavanje škola. Nije poznato da je tokom 18 
veka bilo u Srba, južno od Save i Dunava, drugih ško-
la sem crkvenih a o njihovom izdržavanju brinula se 
crkva. Odluku crkvenog sabora u Beogradu (1730) 
da se za idržavanje škola ustanovi naročiti prirez, 
odbacio je Ratni savet u Beču. Zato se sredstva za iz-

državanje škola prikuplјaju od naroda kao dobrovolјni prilog na razne načine: 
prilog crkvi za školu, poklon, milostinja, zaveštanje i tome slično. Po naređenju 
beogradskog mitropolita ustanovlјena je u svim crkvama i manastirima „kutija 
školnaja“ u koju vernici stavlјaju svoje dobrovolјne priloge za škole. Svešteni-
cima i kaluđerima je naređeno da pri svim verskim obredima (slave, krštenja, 
venčanja, opela, pomeni i slično) kupe priloge za škole.

v) Srpske škole severno od Save i Dunava Kulturno-prosvetni život Srba iz-
beglih ispred Turaka na sever, preko Save i Dunava, razvijao se brže i potpunije, 
nego onaj njihove braće koja su još ostala pod Turcima. Životne prilike naroda 
nešto su povolјnije u mirnijoj i kulturnijoj sredini. Taj prosvetni razvitak pode-
lićemo u tri odelite faze:

Prva faza. (1690-1726). – Za vreme prve faze Srbi u svojim novim naselјima 
osnivaju onakve škole kakve su ranije imali u starom zavičaju iz koga su došli. 
Dakle, crkvene i manastirske, po uzoru na grčke škole na Balkanu. U tim ško-
lama se uči onoliko koliko sam učitelј koji poučava zna, a to je: čitati, pisati, 
i, ređe, računati. Nema drugih knjiga iz kojih bi se učilo sem donetih srbulјa, 
pa i njih je iz dana u dan sve manje. Celokupna nastava nosi čisto crkveni ka-
rakter. Učitelјi su po glavnom zanimanju crkvenjaci, a po sporednom učitelјi. 
Evo teksta jednog ugovora o učitelјskoj službi, zaklјučenog početkom 18 veka 
(1707): „Moja je služba, prvo što je crkvena služba, kandila paliti i sveštenika 

posluživati, i zvoniti na vreme. Potom da ima pri-
miti trideset i petoro dece da učim za više pisanu 
platu (60 forinti) na jednu godinu“. Bogatiji roditelјi, 
koji svojoj deci žele dati neko realnije obrazovanje, 
upućuju ih u protestantske srednje škole koje su bile 
znatno bolјe uređene i u kojima je preovlađivala sve-
tovna nastava.

Druga faza (1726-1776). Ova faza karakterisa-
na je snažnom rusifikacijom srpskih škola i crkava, 
nastave i književnosti. Taj proces se ovde odigrava 
znatno brže i potpunije nego u Srbiji i, uglavnom, 

započinje dolaskom ruskih učitelјa Suvovora, Kozačinskog i drugih. Prema 
jednom starom popisu knjiga iz 1722, po crkvama je bilo svega 1136 knjiga, 
od kojih 455 srbulјa i 681 ruskih. Smetnje koje tom razvitku prave austriske 
vlasti zaobilaze se i izigravaju na razne načine i ruskoslovenski jezik sve više 
postaje jezik naše književnosti, kulture i prosvete. S druge strane, Rusija uzi-
ma na sebe ulogu zaštitnika ne samo pravoslavnih Srba, nego svih balkanskih 
Slovena. Ova rusifikacija je samo prvi i najsnažniji odgovor srpskog naroda 
na verski pritisak i pokušaje unijaćenja, koji se vrše za vlade bigotne katoličke 
crkve Marije Terezije.

I u to doba male srpske škole neprekidno se umnožavaju sa očiglednom te-
žnjom da svaka srpska parohija dobije i svoju malu školu. Bečka vlada odbija 
sve zahteve pretstavnika naroda da se otvori i neka viša škola za Srbe. Najzad 
ipak dolazi do otvaranja jedne takve škole u Sremskim Karlovcima. Tu školu 
otvara Maksim Suvorov (1728-1732) koji u njoj sam predaje tri jezika: slovenski, 
latinski i jelinskogrčki. Tu školu je svršilo oko 120 učenika od kojih je većina po-
sle otišla u učitelјsku službu. Usled nekog nesporazuma odlazi u Rusiju. Mesto 
njega dolazi nova grupa ruskih učitelјa pod vođstvom Emanuela Kozačinskog. 

U to vreme u Sremskim Karlovcima, kao centru srpske prosvete, postojale su 
ove škole; Mala dvorazredna slovenska škola: razred „bukvarislov“ i razred „ča-
slovislov“, Slovensko-gramatička škola, kao viša, srednja škola i Klirikalna škola.

Sem tih škola, još od 1731. radi u Petrovaradinskom šancu (sada Novi Sad) 
Latinsko-srpska škola od koje kasnije postaje Filozofsko-bogoslovska akademija 
(1741-1744). U Somboru je pored Slovensko-srpske škole osnovana i (1759) če-
tvororazredna Gramatikalna škola (odnosno latinska) za srpsku decu. U Rumi 

radi neka vrsta više osnovne škole.
Godine 1734. izdata su „Pravila za magistre i uče-

nike“ u kojima je propisano da profesori Slovensko-
latinske škole, učitelјi osnovnih škola i Slovenske-
gramatikalne škole moraju učenike učiti „u čistom 
i pravom književnom jeziku slovenskom“. Godine 
1736. imenovan je E. Kozačinski rektorom svih škola 
u karlovačko-beogradskoj mitropoliji.

(Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

VASPITANJE U SRBA (VII)
(Nastavak teksta iz prethodnog broja)
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Помоћница министра просвете за 
дуално образовање и васпитање 
Габријела Грујић и руководилац Цен-

тра за едукацију, дуално образовање и образов-
не политике Привредне коморе Србије Мирјана 
Ковачевић представиле су у петак 5. јула у Ци-
риху Мастер план имплементације Закона о ду-
алном образовању.

У летњој школи Центра за економију и 
менаџмент система образовања и обучавања 
при Техничком универзитету у Цириху оне 
су говориле о развоју дуалног образовања 
у Србији, постигнутим резултатима, пла-
новима за наредни период и изазовима при 
имплементацији дуалног образовања. Центар 
сваке године окупља креаторе образовних по-
литика и друге актере који 
током летње школе раде на 
студији случаја из своје земље 
и учествују на предавањима 
из различитих области које 
су значајне за рад на тим 
студијама. Ове године студије 
случаја представља 12 земаља 
са 65 учесника, међу којима 
су и представници Србије.

Закон о дуалном 
образовању који системски 
регулише учење кроз рад у 
образовном систему Репу-

блике Србије усвојен је крајем 2017. године. 
Мастер план представља инструмент којим се 
подржава процес планирања и остваривања 
дуалног образовања и садржи дефинисане 
кораке за имплементацију Закона о дуалном 
образовању и праћењу напретка.

Мастер план је развијен у оквиру СДЦ 
пројекта „Подршка у развоју и успостављању 
Националног модела дуалног образовања“. 
Кроз овај пројекат Швајцарска системски под-
ржава Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја у развоју квалитетног дуалног 
образовања у Србији. Имплементациони пар-
тнер пројекта је Центар за образовне политике, 
док је Швајцарски економски институт (КОФ) 
експертска подршка.

Мастер план је првенствено намењен до-
носиоцима одлука и онима који учествују у 
имплементацији Закона о дуалном образовању, 
али и свима који желе да се информишу о про-
цесу дуалног образовања у Србији. 

Мастер план садржи:
 y преглед организационе структуре за спро-
вођење;

 y сажет опис улога, надлежности, продуката 
и праћења свих радних јединица (комисије, 
одбори, радне групе, групе које окупљају 
представнике различитих заинтересованих 
страна, итд.);

 y планиране реформске активности;
 y преглед кључних тачака процеса изградње 
система дуалног образовања (‘мапа пута’) 

у процесу имплементације 
итд.

Мастер план ће се време-
ном допуњавати подацима 
који ће бити прикупљани 
кроз различита истраживања 
како би будуће одлуке биле у 
што већој мери засноване на 
основу доказа. Мастер план 
можете преузети са http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2019/07/Masterplan-
2019-SRB-1.pdf

Актуелно

УСВОЈЕН ЗАКОН О НАУЦИ И 
ИСТРАЖИВАЊИМА

Народна скупштина Републике Србије 
је, у понедељак 8. јула, усвојила Закон 
о науци и истраживањима. Доношење 

овог кровног закона, после пуних 14 година од 
доношења претходног закона, је кључни корак у 
реформи система организације и финансирања 
науке. Овим законом се решава институционално 
финансирање истраживача, да не зависе, као до 
сада, од тога да ли су прошли на неком пројекту 
или не. И то је већ дуго захтев научне заједнице. 
Поред тога, Закон доноси низ важних новина.

Спроведена је веома отворена јавна расправа, 
са већим бројем званичних, али и незваничних 
трибина. Учесници у јавној расправи су били 
представници свих институција које су заинте-
ресоване за предметну област. Предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт 
закона о науци и истраживањима доставиле су бројне заинтересоване 
организације и појединци, како у оквиру академске заједнице, тако и ван 
ње. Велики број тих примедби прихватила је Радна група која је и урадила 
Нацрт закона.

Између осталог, системски и униформно је дефинисано ангажовање 
студената докторских студија у свим акредитованим научноистраживач-
ким организацијама, и то како оних који су тренутно у систему, тако и 
оних који ће тек бити укључени у њега. Више од 1100 младих истраживача 
који су током претходне године укључени на текуће пројекте Министар-

ства ће имати миран период финансирања од 5 
година, под условом да испуњавају своје обаве-
зе на докторским студијама. А сво то време ће 
моћи и да конкуришу на пројекте Фонда за на-
уку. Предвиђени су и индивидуални грантови за 
докторанде, где они неће зависити од тога да ли је 
њихов ментор добио пројекат.

Током наредних месеци је предвиђена израда 
подзаконских аката. И тај посао ће бити рађен на 
транспарентан начин, уз учешће представника на-
учне заједнице.

Подсећамо и  да је у Народној скупштини по-
четком децембра 2018. усвојен Закон о Фонду 
за науку. То је нов закон за нову институцију, 
каква постоји у скоро свим државама које 

имају развијену науку. Основна намера је да се комплетна процедура и 
управљање компетитивним пројектним позивима одвија преко Фонда за 
науку. У међувремену је изабран вд директор, Управни одбор, као и Научни 
савет Фонда.

Први позив за изврсне пројекте младих истраживача је расписан 21. 
јуна. И то по угледу на престижне позиве Европске комисије. Тај позив је 
намењен оним истраживачима који нису били у прилици да буду руково-
диоци пројеката у претходних скоро 10 година.

До краја године се могу очекивати бар још два позива. Током јесени ће 
бити припремљени и позиви који ће бити намењени свим истраживачима.

Заштитник грађана препоручио је Министарству просвете да 
предузме мере како би се целокупан поступак организовања 
и спровођења завршног и пријемног испита и државне матуре 

задржао у домену контроле и одговорности Министарства и образов-
них органа, установа и организација. То је његова порука из Мишљења 
с препорукама које је упутио Министарству просвете, науке и техно-
лошког развоја, а након неправилности у спровођењу завршног испита 
у школској 2018/2019. У саопштењу достављено медијима Заштитник 
подсећа да је реч реч о неправилностима попут оних које су се догодиле 
и у школској 2012/2013 години, а које су настале, како оцењује, због тога 

што су запослени у штампаријама ангажовани на штампању и паковању 
тестова, незаконито прибавили тестове и учинили их јавно доступним.

Заштитни грађана наводи и да чињеница да су се незаконита понашања 
у оба случаја догодила у штампаријама изван просветног система, које су се 
уговорима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја оба-
везале не само на обављање посла већ и на чување поверљивости тестова, 
показује да је поверавање ових послова правним лицима косу ван обра-
зовног система „слаба карика“. То је, како каже, и значајан фактор ризика у 
организацији завршног испита. „У поступку контроле који је спровео сек-
тор надлежан за права детета Заштитника грађана утврђено је да просвет-

МАСТЕР ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЗАКОНА 
О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

ОМБУДСМАН: ЗАВРШНИ И ПРИЈЕМНИ ПОД 
КОНТРОЛОМ МИНИСТАРСТВА
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Aktuelno

Stari studenti moraće fakultete da završavaju po novim programima, po-
tvrdio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević 
i istakao da ustavno pravo na školovanje njima nije uskraćeno. Kako je 

ocenio, stanje je bilo neodrživo, a tehnički problemi veliki, jer fakulteti već nema-
ju profesore za te stare predmete. “Mi smo rokove već jedno tri godine produža-
vali od kada sam ja ministar, a Univerzitet ima velike primedbe. Neko mora da 
sprovede te naše odluke, a to su fakulteti koji već nemaju profesore za te predmete 
“, rekao je on i dodao da je tehnički bila nemoguća misija da se održi polaganje 
ispita po starim programima. On je podsetio da je pre tri godine bilo reči o oko 
12.000 studenata koji bi završavali po starim programima, ali uz rad. “Ako neko 

radi, on ima sredstva, i nisu to neka fantastična sredstva ako je neko upisao na 
budžet, a sad prelazi na samofinansirajuće, a svi fakulteti imaju želju da pomognu 
tim ljudima i oni mogu da nastave da studiraju uz rad”, rekao je Šarčević.

On je podsetio da je Bolonja donela promene 2005. i 2006. godine, a da je 
diskontinuitet od 14 godina sada napravio veliki tehnički problem. “Svako ima 
pravo u ovoj zemlji da demonstrira, da tuži, da traži svoja prava, ali njima pravo 
na obrazovanje nije uskraćeno”, odgovorio je on na najave da bi mogle uslediti 
tužbe starih studenata zbog uskraćivanja mogućnosti da studiraju po starom 
programu. On se nije složio sa primedbama da se starim studentima na ovaj 
način uskraćuju “ustavna prava”.

“VEČITI STUDENTI” PO NOVIM 
PROGRAMIMA ZBOG TEHNIČKIH RAZLOGA

ни систем не располаже техничким могућностима 
и одговарајућим финансијским и људским ресур-
сима да штампање и паковање тестова обезбеди у 
оквирима и институцијама образовног система“, 
изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Он је навео да је Закон о основама система 
образовања и васпитања успоставио Центар за 
испите у оквиру Завода за вредновање квалите-
та образовања и васпитања, са надлежностима 
које одговарају и потреби штампања, паковања и 
дистрибуције тестова. 

С обзиром да су запослени у установама об-
разовно-васпитног система подложни далеко 
ригорознијим проверама и мерама него што је то 

случај код приватних послодаваца, Пашалић је уве-
рен да коришћење надлежности и ресурса Завода и 
Центра за испите омогућава да се контрола над ком-
плетном организацијом завршног испита и државне 
матуре и одговорности за то задржи у оквирима об-
разовног система и Министарства просвете.

Заштитни је још препоручио да се планирају 
буџетска средства потребна за обезбеђивање 
материјалних, техничких и других услова, како 
би се активности у организацији завршног ис-
пита које су до сада повераване екстерним пар-
тнерима убудуће спроводиле у оквиру Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања и 
Центра за испите.

Približava se rok do kog takozvani stari stu-
denti moraju da završe svoje obrazovanje. 
Nakon dva pomeranja roka, ministar Šar-

čević kaže da se to više neće desiti, dok predstavnica 
studenata Verica Ivanović najavljuje ustavnu žalbu 
ukoliko im se rok za sticanje diplome ne produži. 
Ivanović je u Danu uživo TV N1 rekla da studenti 
imaju podršku članova Skupštinskog odbora za ob-
razovanje da imaju pravo da studiraju koliko je god 
potrebno, jer se u trenutku kad su oni upisali studi-
je nigde nije navodio rok u kom mogu da ga završe.

Predstavnica studenata ocenila je da je rok koji je 
postavljen novim zakonom protivustavan, jer se on 
ne može primenjivati retroaktivno. Ivanović je ka-
zala i da studentima uopšte nije predstavljen model 
po kom bi prešli na bolonjski sistem. „Ne znamo 
šta nas čeka, pominju se neka plaćanja, ne znamo 
na šta se tačno odnosi. Hoće da nam smanje ste-

pen stručne spreme - kad bismo prešli na ‘bolonju’, 
bili bismo vraćeni na niže godine, iako smo skoro 
svi apsolventi. Po novom sistemu morali bismo na 
master“, istakla je gošća Dana uživo.

Studenti stoga predlažu prelazno rešenje - da se 
rok za diplomiranje produži za dve godine, do pot-
punog ukidanja tog roka. Peticiju je, kako je rekla, 
potpisalo 3.000 studenata. „Imamo mnogo kolega 
koji nisu želeli da potpišu, ne znam čega se plaše. 
Oni su posramljeni. Svi argumenti protiv nas su lič-
ne uvrede - da smo lenji i sl“, podsetila je Ivanović.

 Ukoliko se rok za diplomiranje ne produži, 
stari studenti će, kako je najavila, podneti žalbu 
Ustavnom sudu. Kazala je da se ipak nada da će se 
nadležni „urazumiti“ i uslišiti zahteve studenata, 
podsetivši da su Hrvatska, Crna Gora i Republika 
Srpska već produžile rokove za završetak studija po 
starom programu, a da je Slovenija po ulasku u EU 

starim studentima dala 12 godina da završe studi-
je, a model prelaska na ‘bolonju’ im je predstavljen 
dve godine pre isteka tog roka. Prema poslednjim 
izmenama Zakona o visokom obrazovanju, stari 
studenti u Srbiji imaju rok da diplomiraju do kraja 
septembra.

„VEČITI“ SPREMAJU USTAVNU ŽALBU: SVI 
ARGUMENTI PROTIV NAS SU LIČNE UVREDE

Prva faza uvođenja jedinstvenog informacionog sistema u prosveti biće 
završena u martu sledeće godine, kada će svakom učeniku i studentu 
u Srbiji biti dodeljen jedinstveni obrazovni broj (JOB), najavila je sa-

vetnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Biljana Marić. Marić je 
objasnila da će dodeljivanjem tog broja država biti u mogućnosti da učenike i 
studente prati kroz čitavo školovanje, od predškolskog obrazovanja, pa do fa-
kulteta. JOB će predstavljati individualnu i neponovljivu oznaku koja se sastoji 
od 16 karaktera, a Marić kaže da je sve u skladu sa važećim propisima u oblasti 
obrazovanja i vaspitanja, kao i sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti.

Ona dodaje da neće biti mogućnosti zloupotrebe, jer će se u informacionom 
sistemu svaki učenik voditi samo sa svojim jedinstvenim obrazovnim brojem, 
a svi ostali podaci ostaju dostupni samo na nivou ustanove. „Ustanove će i dalje 
raspolagati sa onim podacima sa kojima po zakonu imaju prava da raspola-
žu - ime, prezime, jedinstveni matični broj učenika, ime i prezime roditelja. 
Sam informacioni sistem će učenika prepoznavati samo na nivou JOB, ostale 
podatke nećemo videti u sistemu“, navela je Marić. Ističe da će uvođenje JOB 
pojednostaviti procedure upisa u škole i na fakultete, pa više neće biti potrebno 
dostavljati silne dokumente prilikom prelaska sa jednog nivoa obrazovanja na 
drugi, jer će ceo set podataka pratiti učenika.

Uvođenje celokupnog informacionog sistema u prosveti je složen proces, 

ukazuje Marić, pa će se njegovo uvođenje spro-
voditi kroz četiri faze i trajaće do marta 2021. 
godine. Pomoćnica ministra prosvete navodi 
da će do kraja čitavog procesa u jedinstvenom 
informacionom sistemu prosvete postojati uku-
pno osam različitih registara podataka. Iz faze 
u fazu nastajaće registar ustanova, registar zaposlenih u ustanovama, regi-
star dece, učenika i odraslih, registar domova učenika, registar akreditovanih 
visokoškolskih ustanova, registar akreditovanih studijskih programa, registar 
studenata i registar zaposlenih u visokoškolskim ustanovama. 

Marićeva tvrdi da će roditeljima i učenicima informacioni sistem i podaci 
koji budu dostupnu pomoći će pri odabiru buduće škole i zanimanja, jer će se 
bolje sagledavati potrebe tržišta rada. Ona ukazuje i na to da korist od uvođenja 
jedinstvenog informacionog sistema neće imati samo prosveta, već i privreda. 
„Prvi put u Srbiji imaćemo tačan pregled koliko imamo učenika, u koje škole 
idu, nakon osnovnih škola u koje škole se upisuju, da li u gimnazije, srednje 
tehničke škole, šta rade nakon toga, da li upisuju fakultete ili idu na tržište rada, 
koliko brzo su se zaposlili, gde su se zaposlili, za koju prosečnu platu, tako da 
ćemo imati praktično na jednom mestu celu sliku našeg obrazovnog sistema i 
naše privrede“, rekla je Marić.

SVI UČENICI I STUDENTI DOBIJAJU 
JEDINSTVENI OBRAZOVNI BROJ
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Још се нису били стишали коментари око 
проблема дечијег рада (Светски дан бор-
бе против дечијег рада је обележен у сре-

ду 12. јуна) и сумирања шта су по овом питању 
учиниле међународна заједница, владе, НВО 
сектор, послодавачке и радничке организације, 
… по календару међународне заједнице, МОР-а 
и одговорних синдиката стигао је и 16. јун - 
Међународни дан радника у домаћинствима. 

“Радници у домаћинствима чине значајан 
део глобалне радне снаге у неформалном 
запошљавању и спадају међу најугроженије гру-
пе радника. Они раде за приватна домаћинства, 
често без јасних услова за такво запошљавање, 
нерегистровани су у било којој евиденцији рад-
ника и потпуно искључени из делокруга радног 
законодавства”, каже проф. Хаџи Здравко М. 
Ковач, председник НСЈСС. 

“Тренутно је у свету најмање 67 милиона 
радника у домаћинствима, не укЉучујући децу 
раднике у домаћинствима (дечији рад), а тај 
број стално расте и у развијеним и у земљама у 
развоју”, каже проф. Ковач. 

“Иако значајан број мушкараца ради у секто-

ру - често као баштовани, возачи или батлери 
- кућни рад остаје високо феминизиран сектор 
- 80 одсто свих радника у домаћинствима су 
жене. Њихов рад може укључивати послове као 
што су чишћење куће, кување, прање и пеглање 
одеће, брига о деци, старијим или болесним 
члановима породице, баштованство, чување 
куће, вожња за обитељ, па чак и чување кућних 
Љубимаца”, каже председник НСЈСС.

“Радник у кући може радити пуно радно 
време или пола радног времена, може бити за-

послен од стране једног домаћинства или више 
послодаваца, може боравити у домаћинству 
послодавца или може да живи у свом или свом 
сопственом пребивалишту. Радник у кући може 
радити у земљи у којој није држављанин и тада 
се третира као мигрантски радник у кући”, 
тврди он. 

“Тренутно, радници у домаћинству се (пре)
често суочавају са веома ниским платама, пре-
терано дугим сатима ангажовања, немају гаран-
то ван недељни дан одмора и понекад су изло-
жени физичком, менталном и сексуалном 
злостављању или ограничавању слободе кретања.
Експлоатација домаћих радника се делом може 
приписати недостацима у националним законо-
давствима о раду и запошљавању, а често одража-
ва дискриминацију на пол, расу или касту и стога 
ће се о овом проблему морати проговорити чешће 
и гласније”, децидан је Здравко Ковач.

“Придружите се светском покрету за афир-
мацију и легализацији рада у кућама да мили-
они ових радника добију сва права као и други 
радници!”, рекао је уочи Светског дана проф. 
Хаџи Здравко М. Ковач, председник НСЈСС.

Наше кампање

ЗАШТИТИМО КУЋНЕ РАДНИКЕ
• Обележен 16. Јун - Светски дан радника у домаћинствима 

• “Кућни радници” међу најугроженијима у свету рада

Министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Зоран Ђорђевић 
оценио је у понедељак 29. јула да је 

Међународна организација рада (МОР) једна од 
најважнијих агенција УН и да Србија кроз сарадњу 
с њом сигурно може да напредује у области рада, 
односно на унапређењу положаја радника, радног 
окружења и права послодаваца.

Како је саопштено из Министарства, Ђорђевић 
је 29. јула у Београду разговарао с Националним 
координатором МОР-а за Србију Јованом 
Протићем о даљем спровођењу Програма 
достојанственог рада за период 2019-2022. године, који је у марту ове 
године потписан између МОР-а и ресорног министарства. “Верујем да ће 
сарадња с МОР-ом у наредном периоду бити интензивнија и подигнута 
на један виши ниво. Република Србија жели свим својим грађанима да 
обезбеди услове за достојанствен рад и сигурну будућност. За државу они 
представљају кључ успеха, јер без задовољних радника, нема ни добрих 
резултата, а ни целокупног напретка државе”, рекао је Ђорђевић. Он је 
додао да је од посебне важности развијање сарадње у области социјалног 
дијалога, кроз ИПА пројекат, за шта постоји обострано интересовање.

Министар је напоменуо и да је његово Министарство посебну пажњу 
посветило унапређењу безбедности и здравља на раду, што је предуслов 
за већи и успешнији привредни раст сваке земље. “Влада Србије је на 
предлог Министарства 2019. годину прогласила Годином безбедности 
и здравља на раду, а у наредном периоду у плану су и доношење новог 

Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о 
осигурању у случају повреде на раду, као и измена 
Правилника о професионалним болестима”, 
подсетио је Ђорђевић.

Када је у питању спречавање злоупотребе дечијег 
рада, на састанку је договорено и формирање 
техничке радне групе за ажурирање листе опасних 
и лаких послова за  
децу, којим би се  
утицало на смање-
ње ове појаве, 
а министар је 

истакао да Министарство континуирано 
улаже велике напоре да се свако дете 
заштити од било које врсте експлоатације.

Национални координатор МОР-а 
за Србију Јован Протић рекао је да је 
досадашња сарадња с Министарством 
била веома успешна, као и да верује 
да ће се у наредном периоду сигурно 
кретати узлазом путањом. Он је 
похвалио досадашње залагање министра 
Ђорђевића у области заштите права 
радника, посебно када је у питању 
унапређење безбедности и здравља на 
раду, каже се у саопштењу.

ДОСТОЈАНСТВЕН РАД
Ђорђевић и Протић о Програму за достојанствен рад 2019-2022.

U prvoj polovini ove godine u Srbiji je 
registrovano šesnaest žrtava trgovine 
ljudima, među njima osam maloletnica, 

koje su bile žrtve seksualne eksploatacije i prinud-
nih brakova, saopštio je “IBS SA - Biro za borbu 
protiv trgovine ljudima”. Ta organizacija je povo-
dom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima 
navela da je Srbija važila za tranzitnu zemlju u 
procesu trgovine ljudima i da je primarno identifi-
kovana kao zemlja porekla kada su u pitanju žrtve 
eksploatacije. Međutim, proteklih godina statistika 
pokazuje da u Srbiji dominira unutrašnja trgovina 

ljudima. Okidač za vrbovanje potencijalnih žrtava 
su u velikoj meri siromaštvo, nezaposlenost, nasilje 
u porodici, diskriminacija u privatnom i poslov-
nom životu. Biro navodi da u borbi protiv trgovi-
ne ljudima prva i najvažnija polazna tačka moraju 
biti edukacije, predavanja, dostupnost informacija, 
podizanje svesti u javnim prezentovanjima velikog 
kriminalnog problema sa kojim se susrećemo.

Treba stalno insistirati na brojevima telefona, me-
stima i organizacijama kojima se žrtva, potencijalna 
žrtva ili očevidac može javiti i prijaviti krivično delo. 
Ta organizacija navodi i da je seksualna eksploata-

cija jedan od najvećih i najrasprostarnjenijih oblika 
iskorišćavanja žena i dece širom sveta, i kao takva 
ostavlja najteže posledice na žrtvu. Pored radne ek-
sploatacije, prinudnih brakova, prosjačenja, trgovina 
organima je dobila novu dimenziju u kriminalnim 
aktivnostima jer donosi veliki profit. 
https://www.youtube.com/watch?v=RmmJeNhwpq4 

Ministar za rad, zapošljavanje socijalna i boračka 
pitajna Srbije Zoran Đorđević izjavio je da će uči-
niti sve i kao ministar i kao građanin da svako dete 
koje živi na ulici dobije adekvatnu zaštitu. “Decu 
moramo da sklonimo sa ulica, da im pružimo  

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE 
LJUDIMA 30. JUL

Đorđević: I kao građanin brinem o deci ulice
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podršku i zdravstvenu zaštitu, clj je 
da svako dete ima uslove za život i 
mogućnost da završi školu”, rekao je 
Đorđević novinarima. To je, kako je 
dodao, bio i jedan od razloga zašto je 
prošlog vikenda sam pozvao nadlež-
ne, jer je na Autokomandi u Beogra-
du, na tri ćoška, video decu, od neko-
liko meseci do tri godine, kako prose. 
“Rečeno mi je da je jedan ćošak opšti-
na Savski venac a drugi Voždovac, da 
će objediniti sve nadležne opštinske 
službe i reagovati”, rekao je Đorđević. 

On je istakao da nije mogao da gleda tu decu, na 
40 stepeni, ali je i dodao da se plaši da nema zlou-
potrebe dece. Prema njegovim rečima, važno je da 
se utvrdi s kim je dete, s roditeljem, rođakom ili 
nepoznatom osobom, potom da li postoje uslovi da 
dete nastavi da boravi u porodici, ako postoje, da 
porodica dobije još jednu šansu, a ako ne postoje, da 
se dete smesti u odgovarajuću instituciju da dobije 
adekvatnu pomoć, podršku i zaštitu. Sve to radimo 
i “radimo pravu stvar za tu decu”, rekao je Đorđević. 

Ministar je sve to naveo upitan da prokomentariše 
zabrinutost pojedinih NVO zbog direktive njegovog 
Ministarstva da Centri za socijalni rad organizuju 
sastanke s policijskim upravama ili policijskim sta-
nicama i po hitnom postupku oduzmu dete od rodi-
telja za koje procene da “živi i radi na ulici”. 
https://www.youtube.com/watch?v=uLCV2fsdwe8 

Nizom predavanja i akcija Gradska organizaci-
ja Crvenog krsta Subotica obeležila je Svetski dan 
borbe protiv trgovine ljudima. Poseban akcenat 
stavljen je na rad sa decom predškolskog uzrasta 
kako bi od malih nogu naši najmlađi sugrađani na-
učili na koji način da se zaštite.

Sanja Gršić ima 17. godina, a volonterka je Cr-
venog krsta Subotica 4 godine. Ona želi da prene-
se deci i mladima koliko je važno biti upoznat sa 
problemom trgovine ljudima. Sanja je jedna od 4 
vršnjačka edukatora za borbu protiv trgovine ljudi-
ma koji su našim najmlađim sugrađanima održali 

predavanje na ovu temu. Budući da se radi o deci 
od 5-6 godina, veoma je važno na koji način će im 
biti predočena ova tema.

Vršnjački edukatori za borbu protiv trgovine 
ljudima na srpskom i mađarskom jeziku, Crvenog 
krsta Subotica danas su održali predavanje za decu 
predškolskog uzrasta u vrtićima “Sanda Marjano-
vić” i “Mala sirena”. Crveni krst radi na edukaciji 
i prevenciji, te je cilj ovih predavanja da se deci od 
malih nogu skrene pažnja na situacije u kojima se 
mogu naći kao i na načine na koje treba da reaguju.

Osim predavanja u vrtićima, predstavnici GO 
Crvenog krsta Subotica povodom obeležavanja 
Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, pri-
družili su se svojim kolegama u Kanjiži gde je takođe 
organizovana radionica sa ovom tematikom. Plani-
rano je i da predstavnici Crvenog krsta Subotica to-
kom popodneva borave na bazenu u Dudovoj šumi 
gde će sa posetiocima bazena, a pre svega decom 
razgovarati na temu zaštite od trgovine ljudima. 
https://www.youtube.com/watch?v=dt877XWne8I 

Odbor za ljudska prava Vranje – SOS Telefon 
Vranje I SOS kutak za devojke obeležili su 30. jul, 
Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima uličnom 
akcijom i podelom edukativnih letaka, putem kojih 
javnost Vranja detaljnije informišu o problemu i 
oblicima trgovine ljudima, kako prepoznati, kako 
se zaštiti i kome se obratiti za pomoć. Ovom pri-
likom oni ukazuju na problem trgovine ljudima 
kao ozbiljnu društvenu pretnju i teško krivično 
delo, koje ugrožava osnovna ljudska prava, pravo 

na život, pravo na izbor, pravo na slobodu 
kretanja. Rezolucijom Generalne skupšti-
ne Ujedinjenih Nacija 30. jul je ustanov-
ljen kao Svetski dan borbe protiv trgovine 
ljudima, u cilju skretanja pažnje globalne 
javnosti na sveprisutnost ovog problema.

Po podacima ASTRE www.astra.rs (ne-
vladina organizacija koja skoro 20 godina 
organizuje različite programe i oblike pre-
vencije, pomoći potencijalnim i žrtvama 
trgovine ljudima), sada oko 80 odsto iden-
tifikovanih žrtava u Srbiji čine žene i deca 

sa ovih prostora, dok su ranije to mahom bile strane 
državljanke. Najzastupljeniji je vid eksploatacije je 
seksualna eksploatacija, dok smo poslednjih godina 
svedoci i ubrzanog rasta radne eksploatacije. Poseb-
no je alarmantna činjenica da procenat zastupljeno-
sti maloletnika/ca u ukupnom broju identifikovanih 
žrtava iz godine u godinu raste i trenutno iznosi oko 
40 odsto od ukupnog broja svih žrtava. Starosna 
granica dece uvučene u lanac trgovine ljudima sve je 
niža, pa je sa 15‒16 godina pala na 12‒13.

Prema podacima Centra za zaštitu žrtava trgovi-
ne ljudima, u periodu januar – jun 2019. godine u 
Srbiji je identifikovano ukupno 19 žrtava trgovine 
ljudima. U ovom periodu bilo je ukupno 57 prijava 
za identifikacijuAmerički Stejt Department obja-
vio je 20. juna Izveštaj o trgovini ljudima, tzv. TIP 
Izveštaj za 2019. godinu. Srbija je i ove godina našla 
u okviru druge grupe. Izveštaj možete videti ovde: 
http://hrcvr.org/izvestaj-stejt-departmenta-o-trgo-
vini-ljudima-za-2019-godinu/ 

Odbor za ljudska prava Vranje deo je Antitrafi-
king mreže (AT Mreža – www.atmreza.org koja u 
saradnji sa relevantnim akterima osmišljava i spro-
vodi aktivnosti u cilju sprečavanja, smanjivanja i 
rešavanja problema trgovine ljudima na državnom 
nivou i lokalnim zajednicama u Republici Srbiji. 

Ukoliko vas neko vrbuje, preti podvođenjem, 
ekonomski eksploatiše…ukoliko vam je potrebna 
HITNA pomoć i informacija POZOVITE: ASTRA 
SOS telefon 011 785 0000.

Naše kampanje

Pušenje je glavni faktor rizika za nastanak raka pluća i ono je odgo-
vorno za pojavu bolesti kod približno 90 odsto muškaraca i 80 odsto 
žena. Prema poslednjim podacima u Srbiji oko 35 odsto populacije 

puši, saopštilo je Udruženje za borbu protiv raka pluća „Punim plućima“.
Simptomi koji ukazuju na pojavu karcinoma pluća su slični simptomima 

pušačkog bronhitisa, ponavljanih infekcija disajnih puteva, hroničnog op-
strukcijskog bronhitisa – dakle najčešćih hroničnih stanja i bolesti disajnih 
organa, što upravo najčešće ometa sumnju na ovu tešku bolest, te se bolest 
kasno prepozna, navodi ovo udruženje povodom Svetskog dana borbe protiv 
raka pluća koji se obeležava danas.

Među najčešćim simptomima su kašalj, suv ili sa iskašljavanjem sekreta, 
otežano disanje i/ili osećaj nedostatka vazduha, bol u grudnom košu, promu-
klost. Neretko neobjašnjiv umor, ponekad iskašljavanje sukrvice ili krvi koje 
uvek pacijenta vodi lekaru, ili otok vrata i lica, gubitak apetita i telesne težine, 
bol ramenu.

Treba imati na umu da su upravo kašalj sa iskašljavanjem i otežano disa-
nje takođe uobičajeni simptomi pušačkog bronhitisa i hronične opstrukcijske 
bolesti pluća, pa ti pacijenti često promenu karaktera ili intenziteta kašlja ne 
dovode u vezu s ovom teškom bolešću, navodi „Punim plućima“.

Osobe sa plućnim karcinomom ponekad imaju česte respiratorne infekcije, 
poput zapaljenja pluća, a poseban oprez je potreban kod pacijenata kod kojih 
se pneumonije javljaju u kraćem vremenskom intervalu u istom plućnom kri-
lu. Kod trećine pacijenata koji imaju karcinom pluća, javlja se izraženi gubitak 
telesne mase i malaksalost. Bol u ramenu ili ruci, povremeno su simptomi, i 
često se dugo leče pogrešno – fizikalnom terapijom, kod reumatologa ili ne-
urologa, dok ne postane očigledno da je reč o uznapredovalom karcinomu 
pluća sa urastanjem u nerve.

Kako se navodi u saopštenju, pušači od svoje 50 – 55. godine, treba da idu 
na redovne godišnje preglede, pri čemu stručnjaci savetuju na svakih par godi-
na i takozvani niskodozni skener pluća. Genetika, takođe, igra značajnu ulogu 
u nastajanju karcinoma pluća, te su u većem riziku da obole od ove bolesti 
osobe kojima je član porodice imao rak pluća, rak grla i bilo koje druge mali-
gne tumore. Šanse za uspešno izlečenje su, navodi Udruženje za borbu protiv 
raka pluća „Punim plućima“, decenijama imali samo pacijenti kojima se bolest 

otkrije u ranoj fazi i koji su operisani, a u poslednjih 
15 godina situacija se drastično menja pojavom perso-
nalizovane ili precizne terapije, molekularne-biološke 
terapije i najnovije imunološke terapije. Na taj način 
postiže se osnovni cilj u lečenju raka, dodaju, a to je da 
se rak pretvori u hroničnu dugogodišnju bolest, poput 
drugih nemalignih bolesti.

Krajnje je vreme da se ova grupa lekova uskoro 
odobri o trošku zdravstvenog osiguranja i za građane Srbije, kao što je slučaj u 
svim drugim zemljama regiona i Evrope, smatraju iz ovog udruženja.

Jedan pacijent je preminuo u Sjedinjenim Američkim Državama pošto se 
kod njega, kao rezultat pušenja e-cigareta, razvila teška bolest disajnih puteva, 
što je prvi takav smrtni slučaj u SAD, objavili su američki zdravstveni zvanič-
nici. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) je saopštio da su 
u 22 američke savezne države do sada evidentirana 193 slučaja misteriozne 
teške bolesti pluća, koju lekari povezuju s upotrebom elektronskih cigareta. 
Oboleli su uglavnom tinejdžeri i mlađe osobe. Osoba koja je umrla je prethod-
no bila hospitalizovana sa simptomima neobjašnjive bolesti koja je verovatno 
posledica korišćenja e-cigareta, rekla je dr Dženifer Lajden, glavni epidemio-
log države Ilinois. „Ovaj tragični smrtni ishod u Ilinoisu govori u prilog oz-
biljnim rizicima povezanim s upotrebom e-cigareta“, rekao je direktor CDC 
Robert Redfild.

CDC je izneo podatak po kojem u brojnim slučajevima korisnici e-cigareta 
inhaliraju THC, glavni aktivni sastojak kanabisa. Centar ističe da tačan uzrok 
bolesti za sada nije poznat, ali da svi slučajevi uključuju e-cigarete koje su neki 
oboleli koristili i za konzumaciju različitih proizvoda na bazi THC-a. Istraži-
telji nisu objavili ni koji su proizvodi ili sastojci povezani sa svim slučajevima. 
Slučajevi su prijavljeni u dvomesečnom periodu, između 28. juna i 20. avgusta. 
Ranije ove godine, američka Agencija za hranu i lekove (FDA) upozorila je 
na potencijalne probleme s e-cigaretama pošto je dobila prijave o zdravstve-
nim problemima ljudi koji ih koriste. Pušenje je trenutno u SAD na istorijski 
niskom nivou, ali su zdravstvene službe zabrinute zbog upotrebe e-cigareta, 
posebno među tinejdžerima.

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 
PLUĆA - 1. AVGUST

Zabeležena prva smrt povezana sa e-cigaretama
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Piše: Dragana Rakić*

Dobro veče, slobodni Beogra-
de! Dobro veče, slobodna Srbijo! 
Ja sam Dragana Rakić, potpred-
sednica Demokratske stranke 
i odbornica u Skupštini grada 
Vršca. Ovo je moje drugo obra-
ćanje Beograđanima na protestu 
„#1 od 5 miliona“. Prvi put sam 
pred vama govorila u februaru, 
u nedelji u kojoj se dogodila 
ona sramotna poseta Aleksan-
dra Vučića hematološkom ode-
ljenju Instituta za majku i dete. 
Te nedelje je predsednik Srbije, 
u jeku epidemije gripa, bez ikakve maske na licu 
i bilo kakve zaštite, posetio obolelu decu i ugrozio 
njihovo zdravlje zbog svoje lične promocije. To je 
bio i presedan i jasna poruka na šta je sve spreman 
gospodar Srbije zarad televizijske promocije svog 
lika i dela.

Zato smo na ulicama bili i tog 12. februara i zato 
smo tu i danas. I bićemo sve dok ne vidimo leđa i 
Vučiću i njegovoj premijerki i njegovim ministrima 
i njegovim korumpiranim novinarima i njegovim 
tajkunima i svima ostalim koji svesno uništavaju 
Srbiju i njenu budućnost!

U međuvremenu, od februara do danas smo svi 
zajedno mnogo toga preturili preko glave. Svedoci 
smo neprekidnog niza afera u koje su upleteni naj-
viši državni funkcioneri, porasta nasilja u društvu i 
govora mržnje koji dolazi direktno iz usta i kabine-
ta predsednika države.

Da je pravde i zakona u ovoj zemlji, većina mini-
stara u vladi Ane Brnabić danas bi bila u zatvorima, 
ili bi bar bili smenjeni. Tu pravdu tražimo na ulica-
ma Beograda i drugih gradova Srbije od 8. decem-
bra pa sve do danas. Ove nedelje imamo aferu sa 
fakultetskom diplomom ministra policije i drugog 
čoveka u državi Nebojše Stefanovića. Sumnja da je 
Nebojša iz Beograda lažni doktor sada je proširena 
i dokazima da uopšte nije završio fakultet i da ima 
lažnu diplomu nepostojećeg fakulteta. Čovek koji 
bi trebalo da predvodi borbu za zaštitu zakona, po-
novo je optužen da krši zakon.

U zemlji u kojoj niko nije iznenađen time što su 
ljudi iz vrha vlasti po ko zna koji put uhvaćeni u 
kriminalu, elitu čine svi oni koji javno dignu svoj 
glas i ustanu protiv takve vlasti. Svi vi koji prote-
stujete širom Srbije jeste elita i jeste bolji deo Srbije, 
ma šta o tome mislio ili pisao vladar lično!

Ove proteste vodi i u njima učestvuje prava eli-
ta koja se bori za opšte interese države, društva i 
naroda. Lažna elita su oni koji iz ličnog interesa i 
zarad ličnog komfora ljube skute diktatoru i nje-

govim skutonošama sa lažnim 
fakultetskim diplomama.

Od Vučića smo već sve vide-
li i čuli. Nije nas iznenadio ni 
način na koji sada brani svog 
ministra od optužbi da je falsi-
fikator. On sad kaže da diplome 
nisu važne, već da je važno zna-
nje. Pa, ako diplome nisu važne 
zašto ih onda falsifikujete? I 
premijerka kaže da sve ovo sa 
lažnom diplomom nije važno, 
jer je to bilo pre 15 godina, kad 
je neko drugi bio na vlasti. Pa, 
nisu ti koji su pre 15 godina bili 
na vlasti optuženi da su falsifi-

katori, optužen je tvoj ministar!
Lažna diploma se može napraviti u svakoj zemlji 

na svetu, ali se samo u Vučićevoj Srbiji sa lažnom 
diplomom postaje potpredsednik vlade i ministar 
policije.

Zbog lažne diplome potpredsednika vlade i mi-
nistra policije pala bi vlada u svakoj civilizovanoj 
zemlji u svetu. Ukoliko u Srbiji, ipak, ne padne, to 
će biti još jedna potvrda da je sadašnja vlast Srbiju 
izbrisala sa mape civilizovanih zemalja i vratila u 
period varvarstva, u kojem nema ni zakona ni mo-
rala, već se vlada silom i zakonom jačeg.

Korupcija i kriminal koji su obeležili nerad ove 
Vlade, kao i manjak ljudskih sloboda i porast siro-
maštva i nejednakosti, ujedinili su nas u borbi za 
slobodu, slobodne medije, slobodne izbore, neza-
visno pravosuđe… Plašeći se našeg jedinstva, Vučić 
panično pokušava da izazove razdor u opoziciji, ali 
i razdor između nestranački opredeljenih građana 
i opozicije.

Mi sa ovog mesta poručujemo: nema razdora, 
nema drugog puta sem jedinstva svih koji žele da 
ovoj vlasti vide leđa. Svi imamo isti zadatak i cilj; 
i političke stranke, i građanski pokreti, i organi-
zacije civilnog društva, i sindikati, radnici, seljaci, 
studenti, profesori, penzioneri. Samo zajedničkom 
borbom i upornošću moguće je pobediti diktaturu. 
Drugog puta nema. Borba koja se vodi za praved-
ne ciljeve, za opšte dobro, nikada ne može biti be-
smislena i uzaludna. Ona se kad-tad mora završiti 
uspehom, a za to je potreban angažman svih nas 
koji vidimo u šta su nam pretvorili našu zemlju i 
naše gradove. 

Nema ko drugi da smeni Zorana Radojičića i 
Nerona Vesića osim vas Beograđana! Nema ko 
drugi da pobedi Vučića i ovaj razbojnički režim 
osim svih nas zajedno. Svi kao jedan, do konačne 
pobede! Živeo Beograd! Živela Srbija!

* Govor na protestu „#1 od 5 miliona“

Lični stav

Piše: Vuk Jeremić* 

Trebalo je to 
da bude efektan 
kraj jedne ne-
prijatne priče. 
Odlučan udarac 
z l o n a m e r n i m 
spekulacijama. 
Srećan završetak 
afere „neposto-
jeća diploma 
Nebojše Stefano-
vića“. Međutim, 
ispostavilo se da 
je samo dodato 
ulje na vatru. 
Izašlo se sa ma-
terijalnim doka-
zima. Akademik Ljubiša Rakić, predsednik Saveta 
Univerziteta Megatrend, Tanjugu je predstavio pi-
sanu dokumentaciju koja nedvosmisleno pokazuje 
da je Nebojša Stefanović studirao na Megatrend In-
ternational Expert Consortium Limited od 1995. do 
2004. godine.

Crno na belo, novinar Tanjuga imao je pred so-
bom Stefanovićev studentski dosije, njegove ŠV 20 
obrasce, ali i priznanicu iz Sava centra koja poka-
zuje da je Megatrend zakupljivao sale u ovom kon-
gresnom centru. 

Ali, umesto tačke, ovaj brižljivo režirani javni 
istup, ostavio je za sobom niz znakova pitanja. Prvo 
koje se nameće je – ako već ne postoji ništa sporno 
u načinu na koji je aktuelni ministar policije stekao 
fakultetsku diplomu, zbog čega su dokazi predočeni 
isključivo Tanjugu, nepostojećoj novinskoj agenciji 
koja radi zahvaljujući spremnosti države da ignoriše 
sopstvene zakone. Zar ne bi konferencija za medije 
na kojoj bi prisutnima bila podeljena fotokopirana 
dokumentacija postigla još bolji efekat?

Isplivalo je još nekoliko zanimljivih pitanja na 
koja se još čekaju odgovori – kako je moguće da je 
matična knjiga upisanih studenata u koju je Stefa-
nović upisan ’95, štampana tri godine kasnije, zbog 
čega je na priznanici iz Sava centra rukom dopisano 
da se radi o poslovnoj školi, gde je dozvola da strano 
pravno lice osnuje fakultet u Srbiji, gde je diploma, 
indeks….

Nezavisno od toga da li će javnost ikada dobiti 
odgovore, izvesno je da je plasiranjem ove afere 
opozicioni Savez za Srbiju uspeo adekvatno da od-
govori na aferu „Đilas i kupovina sekundi na RTS-
u“. Onoliko koliko je tako nešto moguće u kontekstu 
gotovo pune medijske kontrole.

*predsednik Narodne stranke

AKO DIPLOME NISU VAŽNE,  
ZAŠTO IH ONDA KUPUJETE?

DIPLOMSKI 
RAD

Piše: Boško Obradović*

Danas 15. jula, prim. ured.) 2019. je tačno 21 dan od 
kada sam u javnosti obelodanio saznanja Antikorupcijskog 
tima Srpskog pokreta Dveri da Nebojša Stefanović, druga 
najvažnija politička ličnost u državi, ima falsifikovanu fa-
kultetsku diplomu, da nikada nije završio osnovne fakultet-
ske studije, a predstavlja se kao doktor nauka.

Ova direktna optužba za ovo vreme ničim nije demanto-
vana niti je dokazano suprotno da Nebojša Stefanović ima 
validnu diplomu. Ako je predsednik Saveta za nacionalnu 
bezbednost, potpredsednik Vlade Srbije, ministar unu-
trašnjih poslova, predsednik gradske organizacije SNS u 

Beogradu i praktično drugi čovek najveće vladajuće partije 
uhvaćen u kriminalu – zašto još uvek nije podneo ostavku?

Za ove tri nedelje vladajući režim je najpre ćutao dve 
nedelje i pokušavao da ignoriše ovu aferu, a zatim je u po-
slednjih sedam dana izbegavao da odgovori na nove dokaze 
Saveza za Srbiju i menjanjem teza i raznim kontrakampa-
njama sve činio da skrene pažnju javnosti sa ovog krupnog 
skandala i koruptivne afere u vrhu aktuelne vlasti. Slučaj 
kriminalno stečene fakultetske diplome Nebojše Stefano-
vića daleko prevazilazi po značaju samo još jednu u nizu 
koruptivnih ličnih afera ministara u aktuelnoj Vladi Srbije. 
Ovaj slučaj je mračno srce korumpiranog političkog siste-
ma u kome živimo poslednjih 30 godina.

PINK I MEGATREND SU SIMBOLI 
URUŠAVANJA SRBIJE

Pitanja na koja nema odgovora u najnovijoj aferi Nebojše Stefanovića
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Lični stav

Istorija privatnog univerziteta „Megatrend“ je istorija propasti srpske prosvete, 
politike, društva i države u poslednje tri decenije. Pored privatne televizije PINK 
– „Megatrend“ je drugi ključni simbol urušavanja svih moralnih i kulturnih 
vrednosti nacije, i to u najznačajnijoj sferi društva – obrazovanju i stručnom 
osposobljavanju budućih kandidata za vršenje najvažnijih državnih funkcija, od 
čega zavisi budućnost jednog naroda.

Zašto je afera ne samo lažnog doktora nauka Nebojše Stefanovića, već i njego-
ve lažne osnovne fakultetske diplome – najveća i najvažnija afera u moru krimi-
nalnih i koruptivnih radnji aktuelne vlasti u poslednjih sedam godina? Mnogo 
je razloga koji potvrđuju da fenomen „Megatrend“ predstavlja ključ za razotkri-
vanje koruptivnog političkog i obrazovnog sistema koji funkcioniše 30 godina 
bez obzira na smenu vlasti u Srbiji. Vlasti se menjaju, ali „Megatrend sistem“ 
nastavlja normalno da radi.

Evo više važnih kontroverznih pitanja koja govore u prilog tome:
1. Da li je vlasnik i rektor Univerziteta „Megatrend“ prvi nosilac lažne titule 

doktora nauka i praktično preteča prve kupljene diplome na ovom privat-
nom univerzitetu?

2. Ako je to slučaj sa osnivačem i rektorom – šta očekivati od daljeg načina 
funkcionisanja ove visokoškolske ustanove?

3. Da li je „Megatrend International Expert Consortium Limited“ – koji je 
završio dr Nebojša Stefanović i još 1053 studenata od 1990-2004. godine – 
registrovan kao obrazovna institucija u Velikoj Britaniji?

4. Ako je ova firma registrovana kao privredno društvo koje se ne bavi obra-
zovnom delatnošću – kako je onda moglo da izda licencu bilo kome u 
Srbiji da se bavi obrazovnom delatnošću i kako je bilo ko mogao da završi 
fakultet koji nije fakultet?

5. Da li postoji i da li će biti javno objavljen sporazum o saradnji ili nekoj 
drugoj vrsti izdavanja licence od strane ovog stranog lažnog fakulteta 
„Megatrend International Expert Consortium Limited“ radi obrazovne 
delatnosti u Srbiji, i kome?

6. Ko je u domaćem državnom prosvetnom sistemu, kada i kojom odlukom 
odobrio rad ovoj inostranoj firmi u Srbiji, i kako je to učinjeno u sferi ob-
razovanja za koju ova firma nije registrovana u zemlji porekla?

7. Ako ovaj inostrani fakultet ne postoji, odnosno ako ovo britansko privred-
no društvo nije registrovano za obrazovnu delatnost – da li to znači da su 
sve njegove izdate diplome u Srbiji protivzakonite i nevažeće?

8. Da li je tačno da je na ovakav isti način kao i lažni doktor nauka Nebojša 
Stefanović ovaj fantomski fakultet završilo ukupno 1054 studenata, i da 
li će javno biti objavljen spisak svih njih kako bismo utvrdili na kojim se 
državnim funkcijama oni danas nalaze?

9. Da li se među 1054 ova studenta nalaze i brojni drugi istaknuti članovi 
političkih stranaka vlasti i opozicije u poslednjih 30 godina i ko su oni?

10. Gde su održavana predavanja i ispiti na ovom lažnom inostranom fakulte-
tu tokom njegovog fantomskog rada u Srbiji?

11. Ko su bili profesori na ovom lažnom fakultetu?
12. Na kom jeziku su održavana predavanja i ispiti – srpskom ili engleskom?
13. Kako je finansijski funkcionisao ovaj lažni fakultet kada na njegovim raču-

nima u Velikoj Britaniji nije zabeležen nikakav platni promet?
14. Da li je privatni univerzitet „Megatrend“ mogao po tadašnjem zakonu da 

sam sebi nostrifikuje strane diplome, tj. da diplomu svog fantomskog ino-
stranog fakulteta „Megatrend International Expert Consortium Limited“ 
izjednačava sa diplomom svog drugog, ovdašnjeg fakulteta – Fakulteta za 
poslovne studije, bez odobrenja nadležnih državnih prosvetnih organa?

15. Ako su diplome „Megatrend International Expert Consortium 
Limited“nostrifikovane uz saglasnost nadležnih državnih prosvetnih or-
gana, koji organi su u pitanju i ko je u njima bio odgovorno lice u tom 
trenutku?

16. Ko su sve ministri prosvete i drugi nadležni državni organi koji su odobrili 
akreditaciju jedne ovakve parodije od univerziteta u kontinuitetu posled-
njih 30 godina?

17. Da li su i šta oni lično i političke stranke na vlasti kojima su pripadali dobili 
zauzvrat od vlasnika ove visokoškolske ustanove da bi 30 godina gledali 
kroz prste otvorenom kriminalu u srpskom privatnom obrazovanju?

18. Da li je sin nekadašnjeg dekana „Megatrenda“ Mirka Krlića Marko Krlić 
danas gradski sekretar za opšte poslove grada Beograda i da li je to nagrada 
za rešenje o nostrifikaciji diplome Nebojše Stefanovića koje je 17. februara 
2005. potpisao njegov otac i tadašnji dekan Fakulteta za poslovne studije 
Mirko Krlić?

19. Da li je član Komisije za ocenu podobnosti teme magistarske teze i kan-
didata Nebojše Stefanovića Ana Langović Milićević, koja je praktično pri-
znala fantomsku diplomu i omogućila postdiplomske studije Nebojši Ste-

fanoviću, danas državni sekretar Ministarstva prosvete i da li je to nagrada 
za njenu ocenu podobnosti?

20. Da li je drugi član ove Komisije za ocenu podobnosti teme magistarske 
teze i kandidata Nebojše Stefanovića i Milićevićkina kuma Tatjana Cvet-
kovski danas pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i član Nacional-
nog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, i da li 
je to nagrada za njenu ocenu podobnosti ili ironija neslućenih razmera?

21. Da li je privatno obrazovanje u Srbiji na ovaj način preuzelo vlast nad 
kompletnim obrazovanjem u Srbiji i da li su svi nosioci najviših državnih 
funkcija u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (ministar, 
pomoćnik ministra, državni sekretar…) iz privatnog obrazovanja, sa ova-
kvim kriminalnim aferama iza sebe?

22. Da li sve ovo znači da je „Megatrend“ praktično preuzeo vlast nad kom-
pletnom srpskom prosvetom?

23. Zašto se i Ministarstvo prosvete, i Nacionalni savet za visoko obrazovanje, 
i Nacionalno akreditaciono telo, i Komisija za akreditaciju, i Konferencija 
Univerziteta, i Tužilaštvo, i MUP, i Agencija za borbu protiv korupcije pro-
glašavaju nenadležnim i ne ispituju ovaj otvoreni slučaj kriminala i korup-
cije u vrhu aktuelne vlasti?

24. Ako je predsednik Saveta za nacionalnu bezbednost, potpredsednik Vlade 
Srbije, ministar unutrašnjih poslova, predsednik gradske organizacije SNS 
u Beogradu i praktično drugi čovek najveće vladajuće partije ogrezao u 
kriminal i korupciju – da li je to razlog za njegovu ostavku ili smenu, kao 
i krivičnu odgovornost?

25. Da li smo otkrivanjem ove afere udarili u osinje gnezdo korupcije u Srbiji 
jer su na ovaj isti način diplome stekli i mnogi drugi koji bi trebalo da 
reaguju u ovom slučaju, a nalaze se danas u srpskoj prosveti, pravosuđu, 
policiji, Narodnoj skupštini, Vladi i na drugim najznačajnijim političkim 
i državnim funkcijama?

26. Da li je slučajno da su bivši ministar prosvete Žarko Obradović, drugi čo-
vek SPS, i sadašnji potpredsednik Vlade Zorana Mihajlović iz SNS, takođe 
profesori na ovom Univerzitetu i da li zapošljavanjem visokih partijskih i dr-
žavnih funkcionera na svom fakultetu „Megatrend“ na taj način obezbeđuje 
političku zaštitu za kriminal i korupciju kojom se bavi 30 godina?

27. Da li u ovom trenutku traje sređivanje papira da bi se retroaktivno izdao 
odgovarajući indeks i diploma Nebojši Stefanoviću koje inače ne poseduje 
jer nikada nije ni studirao niti mogao da studira na nepostojećem fakul-
tetu?

28. Da li će ako se pojave kakvi papiri o završenim osnovnim studijama Ne-
bojša Stefanović „Megatrend“ i on pristati na veštačenje tih papira i druge 
metode utvrđivanja validnosti položenih ispita i diplome koju će eventu-
alno pokazati?

29. Zašto ako je sve čisto i zakonito Nebojša Stefanović jednostavno javno ne 
pokaže svoj indeks i diplomu?

30. Zašto na ovu temu – najkrupnije političke afere zbog koje svuda u svetu 
padaju vlade – nije organizovana niti jedna javna debata na medijima niti 
ministar sme da odgovori na moj poziv na direktan TV duel u kome bismo 
obojica doneli svoje fakultetske diplome na uvid medija i javnosti, i na taj 
način razrešili sve dileme?

Zaključak ili političko zaveštanje buduće vlasti

Ispitivanje razorne uloge TV PINK i Univerziteta „Megatrend“ u srpskom 
društvu i državi u poslednjih 30 godina predstavlja lakmus test ozbiljnosti bu-
duće vlasti. Očekivanja od političkih promena u Srbiji ne smeju doneti samo 
promenu vlasti, već pre svega promenu kompletnog koruptivnog sistema čiji su 
TV PINK i „Megatrend“ simboli. Biće mnogo onih koji će pokušati da zaustave 
ove promene, jer su duboko ogrezli u kriminal i korupciju, ali bez ove promene 
sistema sama promena vlasti neće ništa doneti.

Bez obzira ko će se naći na putu lustracije i moralne i sudske odgovornosti za 
kršenje zakona u prethodnih 30 godina – ovaj najvažniji državni posao podvla-
čenja crte i konačnog „završnog obračuna“ sa koruptivnim sistemom mora da se 
uradi. Jedna od prvih mera pored oduzimanja nacionalne frekvencije TV PINK 
mora biti i preispitivanje diploma svih zaposlenih u javnom sektoru, kao funkci-
onisanja kompletnog visokoškolskog sistema obrazovanja u Srbiji.

U ime Srpskog pokreta Dveri, Saveza za Srbiju i buduće vlasti nakon pada 
Aleksandra Vučića spreman sam da se pismeno obavežem da će ovaj posao biti 
urađen i da unapred overim svoju ostavku kod javnog beležnika u slučaju da ovo 
obećanje ne bude ispunjeno u unapred zadatom roku.

*autor je narodni poslanik i predsednik SP Dveri
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Просечна нето плата у 
мају ове године у Србији 
износила је 55.380 дина-

ра односно 470 евра. По подацима 
Републичког завода за статистику, 
мајска просечна нето плата већа је 
762 динара у односу на априлску. 

У мају је медијална нето зарада 
износила 42.319 динара, што зна-
чи да је половина запослених остварило плату 
до тог износа. Истовремено РСЗ је објавио да 
је нето мајска зарада запослених код преду-
зетника – 29.478 динара. Истовремено, мајски 
просек запослених у јавном сектору је 61.449, 
а ван њега 52.546 динара. 

У првих пет месеци ове године, показују по-
даци РЗС-а, нето плате запослених у Србији 
номинално су веће 9,9 одсто, а реално 7,2.

За разлику од просека на нивоу државе, 
просечна нето зарада у Војводини у мају 
била је 1.063 динара већа него у априлу. Наи-
ме, у мају просечна нето зарада у Војводини 
износила је 52.525 динара, а у априлу је била 
51.464. Војвођанска мајска нето плата мања 
је 2.855 динара него она на нивоу Републи-
ке. У априлу је војвођанска нето плата била 
3.000 динара мања од републичког просека.

Од седам војвођанских области, само у 
једној, и то Јужнобачкој, просечна мајска 
нето зарада била је већа од републичке и 
износила је 56.336 динара. Дакле, у мају су 
запослени у Јужнобачкој области у просеку 
зарађивали 956 динара више него на нивоу 
државе. Од шест преосталих војвођанских 
области, само у Јужнобанатској је просечна 
мајска нето зарада била већа од војвођанског 
просека и износила је 53.570 динара.

У мају су просечну нето плату већу од 50.000 
динара имали и запослени у Севернобачкој 
области – 50.563 и Средњобанатској – 51.305. 
У преостале три војвођанске области просеч-
на нето мајска зарада била је мања од 50.000 
динара, а близу тог износа имали су запосле-
ни у Севернобанатској области – 49.733, за-
тим они који раде у Сремској области – 48.665 
, а најмања је забележена у Западнобачкој об-
ласти – 47.312.

Два војвођанска града у мају имала су про-
сечну нето плату већу од 60.000 динара, с тим 
што је након вишемесечног првог места Нови 
Сад „пао” на друго. Наиме, у мају је просеч-
на нето плата у Вршцу била 61.921 динар, а у 
Новом Саду 61.298, што значи да су Вршчани 
тог месеца имали коверте 623 динара „дебље” 
од Новосађана.

Од осталих војвођанских градова једино 
су запослени у Панчеву у мају имали зараду 
већу од војвођанског просека, али мању од 
републичког. Они су с нето платом од 55.129 
динара заузели треће место у Војводини по 
висини просечне зараде у мају ове године.

Више од 50.000 динара у мају просечну 
плату имали су запослени у  Сремским Кар-
ловцима – 51.172 динара, Сенти – 50.734, Ки-
кинди – 51.756, Суботици – 51.389, Зрењанину – 53.041 и Сремској Митро-
вици – 50.478. Тако се у мају први пут међу оне чија је просечна нето плата 
запослених већа од 50.000 динара нашла и Сремска Митровица. Плате у том 
сремском граду у мају биле су 586 динара веће него у априлу, када су изно-
силе 49.892 динара.

У свим преосталим војвођанских општинама и градовима просечна 
мајска нето зарада није била мања од 40.000 динара. Најтање коверте у мају 
имали су запослени у Бачу – 42.708, а само 75 динара више они који раде у 
Малом Иђошу – 42.783. Који динар више имали су запослени у Ковачици – 
42.805, затим у Србобрану – 43.220, Иригу – 43-556,  Белој Цркви – 44.220, 
Жабљу – 44.626,  Новом Бечеју – 44.937 динара.

Када се посматра процентуално, мајске нето плате у пет војвођанских оп-
штина мање су него у априлу. Тако се, по подацима РЗС-а, мање просечне 
нето зараде у мају у односу на април бележе у Опову – 1,5 одсто, Ади – 1,1, 
Кањижи – 0,8, Сенти – 0,4 и Пећинцима – 1,6 одсто. С друге стране, највеће 
повећање просечне нето мајске плате бележи град Вршац – 12,8 одсто,  Ти-

тел – 9,1, затим Оџаци – 5,8, Бео-
чин – 5,5, Темерин – 4,7, а остале 
војвођанске општине од један до 
три одсто.

Од 19 делатности за које се 
објављују подаци о просечним 
зарадама, у осам је изражена већа 
нето плата од републичког нивоа, 
док је у преосталих 11 мања.

Већу мајску нето плату од републичког 
просека имали су запослени у рударству 
– 90.227 динара, снабдевању електрич-
ном енергијом, гасом и паром – 93.886, 
информисању и комуникацијама – 94.272, 
као и финансијским делатностима и делатно-
стима осигурања – 102.060. Више од просека 
зарадили су и запослени у државној управи 
и обавезном социјалном осигурању – 63.989 
динара, образовању – 56.517, те здравственој 

и социјалној заштити – 55.457.
Мајску нето плату већу од 100.000 ди-

нара имали су запослени у девет области: 
прерађивачкој индустрији – производњи 
дуванских производа – 101.518 динара, 
кокса и деривата нафте – 107.670, а ос-
новних фармацеутских производа и пре-
парата – 112.618 динара. Иако рекордери 
по областима у којима је мајска плата 
прешла 100.000 динара, они који раде у 
прерађивачкој индустрији укупно су тог 
месеца имали просечну зараду мању од ре-
публичке – 50.714 динара – јер су у оквиру 
те делатности и запослени у областима у 
којима је нето просечна плата у мају била 
најнижа.
Тако су, рецимо, запослени у производњи 

одевних предмета имали просечну нето 
плату мању чак и од просека прерађивачке 
индустрије – 36.091 динара. Готово две хиљаде 
мање зарадили су запослени у преради дрвета 
и производа од дрвета – 34.132 динара. Они 
који раде у производњи коже и предмета од 
коже имали су просечну зараду од 39.091 ди-
нар, а они у области штампања и умножавања 
аудио и видео записа – 44.313. Истог месеца 
радници у производњи намештаја просеч-
но су зарадили 40.184 динара, а у осталим 
прерађивачким делатностима 45.152.

Одмах после прерађивачке индустрије по 
броју запослених чије су зараде премашиле 
100.000 динара је рударство. У тој делатности, 
од пет области за које постоје подаци, у две 
су нето плате у мају биле далеко веће од по-
менуте суме – у експлоатацији сирове нафте и 
природног гаса 143.815 динара, а у услужним 
делатностима у рударству 143.644.

Иза мајског нето просека од 50.781 дина-
ра запослених у саобраћају и складиштењу 
крију се и радници који су у мају имали 
највећу зараду у Србији, а то су они који раде 
у ваздушном саобраћају са зарадом од 175.610 
динара. Они, дакле, имају више од три про-
сечне нето зараде запослених у саобраћају и 
складиштењу, као и три пута више него што 

је просек зарада у републици.
Запослени у рачунском програмирању и консултантским делатностима у 

мају су имали просечну плату од 124.711 динара  и на четвртом су месту по 
висини нето зараде за тај месец. Њихова зарада је виша од две просечне ре-
публичке плате, али је мања од оне запослених у ваздушном саобраћају. Међу 
онима који су у мају премашили 100.000 динара су и запослени у финансијским 
услугама – 115.691, те научно истраживање и развој – 108.890.

Мада подаци показују да су запослени у образовању и здравственој и 
социјалној заштити у мају зарадили више од републичког просека за тај месец, 
они заправо једва да су пребацили 55.380 динара. Наиме, запослени у здравству 
и социјалној заштити заправо су зарадили 77 динара више од републичког про-
сека, а у образовању 1.137 динара више него запослени на нивоу државе.

Као и претходних месеци, у мају су просечно најмање зараде примили за-
послени у делатности припремања и послужења хране и пића – 31.927 ди-
нара, поправци рачунара и предмета за личну употребу – 32.931 и осталим 
личним услужним делатностима – 32.933.

Статистика

МАЈСКА ПЛАТА ВЕЋА ЗА 762 ДИНАРА 
Мајска нето зарада у Србији износила 55.380 динара • Вршчани са 61.921 динара претекли Новосађане 

• Од седам војвођанских области, само у Јужнобачкој плате изнад просека • Мајске нето плате у пет 
војвођанских општина мање него у априлу • Најтање коверте у Бачу - 42.708, а само 75 динара више 
у Малом Иђошу • Код приватника - 29.478 ни медијална плата - 42.319 • Запослени у образовању и 

здравственој и социјалној заштити једва пребацили просек

Просечне зараде 2019.
Мај Јун

Бруто Нето Бруто Нето
Република Србија – укупно 76 511 55 380 74 009 53 633

Зараде запослених у радном односу 76 936 55 708 74 492 54 005

Зараде запослених ван радног односа 52 079 36 503 48 580 34 052

Зараде запослених у правним лицима 81 261 58 892 78 786 57 163

Зараде предуз. и запослених код њих 41 482 29 478 38 982 27 752

Зараде у јавном сектору 85 464 61 449 82 474 59 389

Зараде ван јавног сектора 72 330 52 546 70 079 50 961

У јавном сектору просек 61.449 динара
Просечна нето зарада запослених у јавном сектору у мају је 

била 61.449 динара, што је 6.069 више од републичког просека. 
Само су запослени у администрацији на нивоу општина и они 
у општинским јавним предузећима  зарађивали мање од репу-
бличког просека – 52.110 динара, односно 53.161.

Највећу зараду забележили су запослени у јавним држав-
ним предузећима – 76.285 динара, у администрацији на нивоу 
покрајине – 69.625 и администрација на нивоу државе – 66.883.

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

V 2019
IV 2019

V 2019
Φ 2018

V 2019
V 2018

I-V 2019
I-V 2018

V 2019
IV 2019

V 2019
Φ 2018

V 2019
V 2018

I-V 2019
I-V 2018

Номинални индекси 101,4 111,5 109,8 109,7 101,3 111,5 109,9 109,9
Реални индекси 101,7 109,1 107,4 107,0 101,6 109,1 107,5 107,2

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
V 2019 76 511 78 444 102, 53 55 380 56 517 102,05
VI 2019 74 009 77 442 104,64 53 633 55 814 104,07



10 strana Jul-Avgust 2019.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2019. 
godine iznosila je 74.009 dinara, dok je prosečna 
zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila je 

53.633 dinara.
Rast bruto zarada u periodu januar–jun 2019. godine, 

u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,6% no-
minalno, odnosno 7,1% realno. Istovremeno, neto zarade 
su porasle za 9,8% nominalno i za 7,3% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, pro-
sečna bruto zarada za jun 2019. godine nominalno je veća 
za 8,8%, a realno za 7,2%, dok je prosečna neto zarada 
nominalno veća za 9,0%, odnosno za 7,4% realno.

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

Statistika pokazuje da su u junu su najveće plate u 
Srbiji imali zaposleni u vazdušnom saobraćaju, odnosno 
radnici u kontroli letenja, piloti i kopiloti koji u proseku 
zarađuju oko 177.000 dinara.

Na listi najplaćenijih profesija, na drugom mestu po 
visini zarada nalaze se radnici u proizvodnji duvanskih 
proizvoda - u proseku oko 142.726 dinara.  Odmah za 
njima su zaposleni u rudarstvu, a potom i programeri. Na 
vrhu liste su i oni koji se bave finansijskim uslugama čije 
se plate kreću nešto više od 100.000 dinara, kao i proi-
zvodnji derivata nafte i farmaceutskih proizvoda. 

U glavnom gradu Srbije su i dalje plate najveće, a opšti-
ne Vračar, Novi Beograd, Stari grad i Savski venac u junu 
su bile na vrhu liste po visini prosečnih zarada.  

Pored Beograda, među opštinama i gradovima koji se 
izdvajaju po visini prosečnih plata su Lajkovac, Bor, Novi 
Sad i Kostolac.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u julu 2019. godine, u odnosu 
na jun 2019. godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u julu 
2019. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, pove-

ćane su za 1,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2018. godine, povećane za 
1,5%, u proseku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema 
nameni potrošnje, u julu 2019. godine,  u odnosu na  prethodni mesec, pad 
cena  zabeležen je u grupama  Hrana i bezalkoholna pića (-1,3%), Odeća i 
obuća (-0,8%), Restorani i hoteli (-0,5%), Transport (-0,4%) i Komunikacije 
(-0,3%). Rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (3,2%), Alko-
holna pića i duvan (1,1%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva 
(0,2%) i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana  i Zdravstvo 
(za po 0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

U kalendarskoj 2018. godini u Republici Srbiji na svim visokoшkolskim ustanovama i na svim 
nivoima studija diplomirao je 45.221 student, objavio je Republički zavod za statistiku. Od uku-
pnog broja diplomiranih studenata, 40,9 procenata su muшkarci, a 59,1 posto su žene. 

Na državnim i privatnim univerzitetima ukupno je diplomiralo 34.936 studenata, a od toga 78 procenata 
diplomiralo je na državnim, a 22 procenta na privatnim fakultetima. 

Diplome visokih strukovnih državnih i privatnih шkola proшle godine dobilo je 10.285 studenata, od čega 
je 10 odsto studenata diplomiralo na privatnim, a 90 odsto na državnim visokim шkolama. Po načinu finan-
siranju, među diplomiranima u 2018. godini 36,4 procenta su budžetski finansirani, 49,8 odsto bilo je samo-
finansirajućih studenata, a 13,8 posto studenata koji su stekli diplome bili su i na budžetu i samofinansiranju.

Statistika

PROSEČNE ZARADА U JUNU 53.633 DINARA
• U koverti za godinu dana 7,4 odsto više •  Najveće plate u Beogradu, slede Lajkovac, Bor, pa Novi Sad

JUL 2019: INFLACIJA 1,6 ODSTO

DIPLOME ČEŠĆE ŽENAMA I NA DRŽAVNIM FAKULTETIMA

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

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

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

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

Indeksi zarada u  junu  2019.
Zarade Zarade bez poreza i doprinosa

VI 2019
V 2019

VI 2019
Φ 2018

VI 2019
VI 2018

I-VI 2019
I-VI 2018

VI 2019
V 2019

VI 2019
Φ 2018

VI 2019
VI 2018

I-VI 2019
I-VI 2018

Nominalni indeksi 96,7 107,8 108,8 109,6 96,8 108,0 109,0 109,8
Realni indeksi 97,0 105,8 107,2 107,1 97,1 106,0 107,4 107,3

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji,  
po delatnostima

Zarade Neto zarade 
V 2019 VI 2019 V 2019 VI 2019

Ukupno 76 511 74 009 55 380 53 633
Poljopoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 66 034 63 164 47 831 45 845
Rudarstvo 125 842 113 374 90 227 81 415
Prerađivačka industrija 70 002 67 368 50 714 48 858
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 131 637 117 719 93 886 84 122
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 66 804 64 046 48 386 46 459
Građevinarstvo 67 565 65 418 49 176 47 689
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 63 469 61 863 46 108 45 003
Saobraćaj i skladištenje 69 614 68 727 50 781 50 652
Usluge smeštaja i ishrane 48 001 45 217 34 823 32 869
Informisanje i komunikacije 129 546 131 324 94 272 95 688
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 139 795 133 799 102 060 96 811
Poslovanje nekretninama 74 456 73 478 53 985 53 442
Stručne, naučne, informacione i tehničke delatnosti 95 588 92 471 69 249 67 062
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 68 061 65 800 49 348 47 779
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje 89 160 87 664 63 989 62 944
Obrazovanje 78 444 77 442 56 517 55 814
Zdravstvena i socijalna zaшtita 76 981 73 621 55 457 53 099
Umetnost, zabava i rekreacija 64 819 61 370 47 091 44 536
Ostale uslužne delatnosti 59 075 55 763 42 596 40 222
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ОТКАЗИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ 
ФАЛСИФИКОВАНЕ ДИПЛОМЕ

Запосленом који је радни однос засновао на основу фалсификоване ди-
пломе може се отказати уговор о раду независно од питања његове кривичне 
одговорности. Он је таквим понашањем прекршио одредбе члана 15. тачка 3) 
Закона о раду (обавезу да обавести послодавца о битним околностима које 
утичу или би могле да утичу на обављање послова утврђених уговором о раду) 
и члана 26. став 1. истог закона (обавезу да приликом заснивања радног односа 
послодавцу достави исправе и друге доказе о испуњености услова за рад на по-
словима за које заснива радни однос). У таквој ситуацији, запосленом се радни 
однос отказује на основу члана 179. став 3. тачка 6) Закона о раду (давање не-
тачних података који су били одлучујући за заснивање радног односа).

Из образложења:

Према списима предмета, пресудом Основног суда у С., ставом првим изре-
ке делимично је усвојен тужбени захтев, а ставом другом изреке поништено је 
решење којим је тужени тужиоцу отказао уговор о раду и тужени је обавезан да 
тужиоца врати на одговарајуће радно место.

Пресудом Апелационог суда у Н.С. ставом првим изреке усвојена је жалба 
тужбеног и преиначена првостепена пресуда у побијаном усвајајућем делу тако 
што је одбијен захтев тужиоца да се као незаконито поништи решење туженог 
којим је тужиоцу отказан уговор о раду и да се тужени обавеже да тужиоца 
врати на одговарајуће радно место.

Тужилац је против правноснажне пресуде изјавио ревизију.
По оцени Врховног касационог суда, ревизија је неоснована.
Према утврђеном чињеничном стању, тужени је код тужиоца био запослен 

на одређено време на радном месту пословође. Правилником о систематизацији 
послова и задатака код туженог прописано је да је за ово радно место потребна 
завршена шумарска школа, односно средња стручна спрема IV степена струч-
ности. Приликом заснивања радног односа код туженог, тужилац је као доказ 
приложио диплому о положеном матурском испиту Прехрамбено-шумарске и 
хемијске школе у С.М. од 22. јануара 2001. године. Та школа је дописом од 4. 
априла 2012. године обавестила туженог да диплома која гласи на име тужио-
ца није издата од стране те школе. Дана 21. јуна 2012. године тужени је издао 
упозорење о постојању отказних разлога, у коме је наведено да је тужилац 
неутврђеног дана 2001. године направио лажну диплому о стеченом средњем 
образовању за образовни профил „шумарски техничар“, иако је знао да исту 
као јавну исправу није издала Прехрамбено-шумарска и хемијска школа у С.М. 
и предао је туженом приликом заснивања радног односа на неодређено време, 
чиме је учинио повреду радне обавезе из члана 179. тачка 4) Закона о раду и 
пропустио је да сходно члану 15. став 1. тачка 3) тог закона послодавца обавести 
о битним околностима које утичу на обављање послова утврђених уговором о 
раду. Тужилац се 28. јуна 2012. године писмено изјаснио на наводе из упозорења. 
Побијаним решењем туженог тужиоцу је отказан уговор о раду због тога што 
приликом закључивања уговора о раду није обавестио послодавца о околности-
ма које су битне за обављање послова за које је засновао радни однос, у смислу 
члана 179. тач. 1-4) Закона о раду, у вези са чланом 15. став 1. тачка 2) тужиоче-
вог уговора о раду.

Чланом 15. тачка 3) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 
и 54/09) прописано је да је запослени дужан да обавести послодавца о битним 
околностима које утичу или би могле да утичу на обављање послова утврђених 
уговором о раду, а чланом 26. став 1. истог закона прописано је да је кандидат 
дужан да приликом заснивања радног односа послодавцу достави исправе и 
друге доказе о испуњености услова за рад на пословима за које заснива радни 
однос утврђених правилником.

Будући да тужилац приликом закључивања уговора о раду туженог није 
обавести о околностима које битно утичу на обављање послова за које заснива 
радни однос, односно да нема стручну спрему потребну за обављање послова 
за које је закључио уговор о раду, да је туженом приложио фалсификовану ди-
плому средње стручне спреме и да је тужилац упозорен на постојање отказних 
разлога у смислу члана 180. Закона о раду, побијано решење којим му је отказан 
уговор о раду законито је и тужени није у обавези да тужиоца врати на рад.

Ревизијом се неосновано указује на то да је решење о отказу уговора о раду 
донесто на другом основу од оног који је тужилац писмено упозорен. Међутим, 
чињенични основ у вези с повредом радне обавезе тужиоца исти је у упозорењу 
о отказним разлозима и побијаном решењу о отказу уговора о раду, па то 
што је у упозорењу наведено да се оно доноси по основу члана 179. тачка 4) 
Закона о раду не чини решење о отказу уговора о раду незаконитим, будући 
да су испуњени законски услови за отказ уговора о раду у смислу члана 179. 
тачка 2) тог закона. Стога се ревизијом неосновано истиче погрешна примена 
материјалног права. (Пресуда Врховног касационог суда, Рев2 966/2014 од 26. 
новембра 2015)

ОТКАЗИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ 
ПОВРЕДЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ УЧИЊЕНЕ У 

СТАЊУ АЛКОХОЛИСАНОСТИ
Запослени је одговоран за повреду радне обавезе коју је учинио у стању ал-

кохолисаности, због које није био урачунљив али је у такво стање сам себе до-
вео. Међутим, ако је повреда радне обавезе извршена у стању хроничне алкохо-
лисаности због које запослени није био способан да схвати значај својих радњи 
и управља својим поступцима, послодавац нема право да запосленом откаже 
уговор о раду пошто је реч о болести. Уместо давања отказа, у таквој ситуацији 
послодавац је дужан да свом оболелом запосленом пружи социјалну подршку 
омогућавањем остваривања права по основу здравственог осигурања.

Из образложења:

Пресудом Апелационог суда у Н. одбијена је жалба тужиоца као неоснована и 
потврђена првостепена пресуда, којом је одбијен као неоснован тужбени захтев 
тужиоца да се поништи као незаконито решење којим је тужиоцу отказан уго-
вор о раду и да тужилац буде враћен на рад.

Против правноснажне пресуде тужилац је изјавио ревизију.
По оцени Врховног касационог суда, ревизија је основана.
Утврђено је: да је тужилац био у радном односу на неодређено време код ту-

женог, на радном месту пословође у шумарству; да је 10. априла 2007. године 
тужени донео решење којим је тужиоцу отказао уговор о раду на основу чла-
на 179. тачка 2) Закона о раду; да је пре тога, 28. марта 2007. године, тужиоцу 
било уручено упозорење у смислу члана 180. Закона о раду и да је разлог за 
отказивање уговора о раду био недолазак тужиоца на рад почев од 27. фебруара 
2007. године, чиме је учинио повреду радне обавезе из члана 68. став 1. тачка 5) 
Правилника о раду туженог.

Тужени није спорио да је код тужиоца постојало стање алкохолисаности по-
чев од првог дана недоласка на посао. Према налазу судског вештака, тужилац је 
свесно себе довео у стање алкохолисаности, због чега његову урачунљивост тре-
ба ценити према психичком стању непосредно пре довођења у стање пијанства. 
Међутим, исти судски вештак је био изричит да тужилац болује од хроничног 
алкохолизма, да се ради о врло тешко излечивој болести и да је у таквом стању 
тужиочева способност одлучивања битно измењена а урачунљивост смањена, 
због чега тужилац није у стању да схвати значај својих поступака и управља 
својим понашањем, па, сходно томе, он није могао да схвати значај упозорења 
на постојање разлога за отказ уговора о раду, које му је доставио тужени.

Дакле, неспорно је да тужилац, почев од 27. фебруара 2007. године па до дана 
давања отказа уговора о раду, није долазио на рад, а туженом као послодавцу 
није доставио потврду о наступању привремене спречености за рад. Долазак на 
посао је основна претпоставка да би запослени могао да изврши своје обаве-
зе и представља једно од основних правила поштовања радне дисциплине, па 
недолазак тужиоца на рад, а да притом свој недолазак није оправдао у смислу 
прописа о здравственом осигурању, представља повреду радне обавезе утврђене 
општим актом послодавца, али та околност сама по себи не значи и да постоји 
разлог за отказ уговора о раду јер је Законом о раду изричито прописано да је 
повреда радне обавезе санкционисана отказом уговора о раду ако ју је запослени 
учинио својом кривицом, што значи да је постојање кривице запосленог услов 
за давање отказа уговора о раду.

Кривица је у смислу одредбе члана 179. тачка 2) Закона о раду психички од-
нос учиниоца према повреди радне обавезе и њеним последицама.1 Тај однос 
може да успостави само урачунљиво лице. Неурачунљивост је стање у коме за-
послени не може да схвати значај својих радњи и управља својим поступцима. 
Запослени остаје крив кад сам себе доведе у стање да не може да схвати значај 
својих радњи и управља својим поступцима. Таква радња се најчешће предузима 
у стању акутне алкохолисаности и тада алкохолисаност не утиче на искључење 
кривице као основа одговорности, а запослени одговара што је сам себе ставио 
у то стање. Али, уколико је повреда радне обавезе извршена у стању хронич-
не алкохолисаности и ако због те чињенице запослени није способан да схвати 
значај својих радњи и управља својим поступцима, ситуација је битно друкчија 
јер неурачунљиво лице не може бити оглашено кривим. Хронични алкохоли-
зам, као што то наводи и судски вештак, јесте болест и она је тужиоца довела у 
стање немогућности апстиненције, па је у том случају обавеза туженог, као по-
слодавца, била да тужиоцу, као свом раднику који је оболео, пружи социјалну 
подршку омогућавањем остваривања права по основу здравственог осигурања, 
а не да му да отказ уговора о раду.

Нижестепени судови су пресуде да тужиочев захтев није основан засновали 
на утврђењу да је тужилац себе свесно довео у стање алкохолисаности, па да је 
крив што није могао да схвати значај својих радњи и управља својим поступци-
ма, иако је првостепени суд у образложењу своје одлуке навео да је утврдио и да 
се код тужиоца ради о хроничном алкохолизму, а хронични алкохолизам, као 
што је речено, представља менталну болест која доводи до неурачунљивости, 
при чему је судски вештак у свом исказу пред судом навео и да код тужиоца 
не постоји могућност апстиненције од алкохола. (Решење Врховног касационог 
суда, Рев2 1477/2015 од 25. фебруара 2016)

ИНГЕРЕНЦИЈЕ УСТАВНОГ СУДА У 
ПОГЛЕДУ РАДЊЕ ПРЕДУЗЕТЕ НА ОСНОВУ 

ОСПОРЕНОГ ОПШТЕГ АКТА
Уставни суд не може обуставити извршење оспореног општег акта, али 

може обуставити извршење појединачног акта или радње предузете на осно-
ву оспореног општег акта до доношења коначне одлуке.

Из образложења:

Уставни суд није надлежан да донесе привремену меру којом би се одложио од 
извршења, односно ставио ван снаге оспорени правилник о начину држања паса 
који могу представљати опасност за околину („Сл. гласник РС“, број 65/10), до 
доношења коначне одлуке Уставног суда, како су то иницијатори затражили, већ, 
сагласно члану 168. став 4. Устава РС, може обуставити извршење појединачног 
акта или радње предузете на основу оспореног Правилника до доношења коначне 
одлуке. Суд је овај захтев одбацио, сагласно члану 56. став 3. Закона о Уставном 
суду, јер је донео коначну одлуку којом је одбацио иницијативу за покретање по-
ступка за оцењивање уставности и законитости наведеног Правилника. (Решење 
Уставног суда Србије, У-бр. 1449/10 од 30. маја 2013)

1 Кривица као услов за одговорност запосленог утврђена је одредбом члана 179. 
став 2. важећег Закона о раду.

Правници одговарају
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PROTEST: ODBRANILA DIPLOMSKI 
U DONJEM VEŠU

Škole u Sjedinjenim američkim državama po zakonu imaju pra-
vo da zahtevaju određeni način odevanja. Ipak, mnogi smatra-
ju da se time posebno diskriminišu žene i jačaju stereotipi. Na 
Univerzitetu Kornel u državu Njujork, studentkinja je odbranila 
diplomski rad u donjem vešu u nameri da oštro protestuje jer se 
neko žalio što nosi šorts. Đaci srednje škole u Teksasu snimili su 
video u kojem devojke bez pantalona hodaju školskim prostori-
jama. Snimak je nastao u znak protesta protiv školskih pravila 
odevanja, a učenice tvrde da su samo devojke optužene da krše 
pravila. Zvaničnici škole Markus u Flauer Modu izvinili su se po-
što je snimak postao popularan i izazvao polemike. Sada se sve 
više devojaka bori protiv toga da se određuje šta smeju da obuku 
i kako mogu da izgledaju.

Na Univerzitetu Kornel u državu Njujork, studentkinja je odbra-
nila tezu u donjem vešu u nameri da oštro protestuje jer se neko 
žalio što nosi šorts. “Studentkinje su odavno na meti, jer mi u 
Americi imamo dosta ograničenja o tome šta je prihvatljivo da 
žena odeva. I otud pravila kako da se oblače i ponašaju”, objaš-
njava Ejdrijen Dikson sa Univerziteta u Ilinoisu. 

Studentkinja Kornela Letiša Čaj je pokrenula javnu debatu 
kada je uživo na Fejsbuku prenosila svoj protest. “Molim vas da 
mi se pridružite, jer ova stvar pogađa našu ličnost i pogađa pra-
vo u srce. Ja sam više nego samo jedna Azijatkinja. Ja sam više 
nego samo jedna žena”, rekla je studentkinja Letiša Čaj pre nego 
što se skinula i počela odbranu diplomskog. 

“Način koji je ona izabrala da privuče pažnju, da li bih ja to ura-
dila? Verovatno ne”, kaže Dikson sa Univerziteta Ilinois.

Čaj je studentkinja sa razmene iz Koreje i smatra da se ženama 
određuje kako da se oblače da bi zadovoljile muškarce. Džo Pa-
leti, stručnjak za odevanje, kaže da je ovde problem nije toliko u 
razlici među polovima, nego u stilu odevanja. “Mislim da su njeni 
stavovi privatni i uski. I muškarce kritikuju zbog frizura, farmerki. 
I mnogo toga ima veze sa rasom”, dodaje Paleti. 

Ono na šta Čaj pokušava da ukaže je samo deo polemike u ce-
lom svetu. U decembru 2011, dve žene u Johanesburgu u Južnoa-
fričkoj Republici su napadnute jer su nosile mini suknje. Nekoliko 
meseci kasnije, stotine Južnoafrikanaca učestvovalo je u protes-
tnoj šetnji u mini suknjama protiv seksualnog uznemiravanja. 
“Ako su za vas žene seksualni objekti, one će to biti bez obzira da 
li nose pantalone ili suknje. To nema veze sa odevanjem, nema 
veze sa mini suknjom”, istakla je Miranda Komane iz Afričkog na-
cionalnog kongresa. 

“Muškarci se oblače kako hoće, nekad idu bez majica sa svo-
jim ogromnim stomačinama, ili u kratkim pantalonama. Niko ih 
ne maltretira, niko im ne naređuje šta treba da obuku. Treba da 
poštuju ženska prava, jer ženska prava su ljudska prava”, kazala 
je Lulu Singvana, južnoafrička ministarka za žene, decu i poseb-
ne potrebe. 

Mnogi koji su gledali prenos odbrane teze Letiše Čai u donjem 
vešu, misle da je preterala, drugi smatraju da je to ipak način da 
se skrene pažnja. Stručnjaci za obrazovanje, ali i za biznis ipak 
skreću pažnju da treba da budete odeveni kao profesonalac i da 
to nosi poruku u vašoj moći i autoritetu i kredibilitetu. Drugim 
rečima, ne može sve uvek da se nosi.

MALOŠIŠTE: KNJIŽICE ĐACIMA 
DELJENE NA PIJAČNOJ TEZGI

Đacima nižih razreda osnovne škole u Malošištu knjižice su za 
kraj školske godine podeljene na pijačnim tezgama, pošto je pret-
hodno došlo do tuče predsednika Mesne zajednice i Udruženja 
invalida oko toga ko ima prvenstvo korišćenja prostorija Doma 
kulture. Podela knjižica je bila planirana u Domu kulture pošto se 
škola renovira. Predsednik Mesne zajednice pustio je u lokalni 
Dom kulture učitelje i učiteljice kako bi održali roditeljske sastan-
ke i podelili đacima knjižice, prenose Južne vesti navode dolje-
vačkog Radija Koprijan. 

Međutim, na istom mestu se pojavio predsednik Udruženja in-
valida sa namerom da održi sastanak penzionera. “Pozvale su me 
učiteljice i rekle da je došao predsednik penzionera i rekao da ne 
mogu tu da drže roditeljski, jer on mora da održi sastanak penzi-
onera. Te prostorije nisu prostorije Udruženja invalida rada, već 
ih koriste i druge organizacije i udruženja. Ušao sam i prostoriju i 
pokušao da na ljudski i kulturan način dogovorim nastavak rodi-
teljskih sastanaka”, rekao je za Radio Koprijan predsednik Mesne 
zajednice i dodao da predsednik Udruženja invalida nije pristajao 
da ode. 

Došlo je do sukoba između dvojice muškaraca, a predsednik 
Mesne zajednice tvrdi da je zadobio dva udarca flašom u glavu. 
Radio Koprijan prenosi da članovi porodice predsednika Mesne 
zajednice kažu da je on završio u KC Niš na lečenju. Međutim, 
predsednik Udruženja kaže da je prvi napadnut i da flašu kao oru-
đe za tuču nije koristio. “Mene niko nije obavestio da će u ovoj 
prostoriji biti održan roditeljski, zato sam, misleći da je prazna, za-
kazao sastanak. Nakon toga, došao je predsednik MZ Malošište, 
koji je počeo da viče i cela situacija je eskalirala. On me je napao, 
počeli smo da se rvemo i tvrdim da ga nisam udario flašom. Ja tre-
nutno osećam bolove u predelu kičme jer smo pali na pod, oborili 
nameštaj i rvali se po podu”, ispričao je svoju verziju predsednik 
Udruženja.

Đaci i učiteljice su izašli 
napolje i roditeljski sastanak 
preselili na pijacu. Policija je 
Južnim vestima potvrdila da 
im je u četvrtak 27. juna prijav-
ljen slučaj i da je u Malošištu 
došlo do verbalnog, pa fizič-
kog sukoba dvojice muškara-
ca i da je o svemu obavešteno 
Osnovno javno tužilaštvo.

STARA PAZOVA: OMILJENA 
PROFESORKA DOBILA MURAL

 
Mural sa likom jedne od najomiljenijih profesorke u staropazovačkoj gimnazi-

ji Branke Nišević, koja je prošle jeseni izgubila bitku s opakom bolešću, oslikan je 
na ulazu zgrade u kojoj je provela svoj radni vek, na inicijativu učenika kojima je 
predavala. Branka Nišević svoj radnik vek provela je u staropazovačkoj gimnaziji, 
na put je izvela veliki broj generacija đaka, naučila ih je, kako kažu, najbitnijim 
životnim lekcijama i zato je bila omiljena, ne samo među kolegama, već i među 
učenicima. Branku je kroz život krasio osmeh, po tome je pamte oni koje su je 
poznavali, a pored redovnog posla, bavila se i humanitarnim radom, a veliki deo 
svog vremena posvećivala je brizi o 
životinjama. Za Branku nisu postojali 
problemi koje nije mogla da reši, kažu 
kolege s kojima je sarađivala.

Borbu sa opakom bolešću jedna 
od najomiljenijih profesorku u staro-
pazovačkoj gimnaziji izgubila je u 56. 
godini, a ulaz zgrade u kojoj je radila 
krasiće mural sa njenim likom koji je 
oslikan na inicijativu bivših učenika.

OSNIVAČ KOMPJUTERSKE NAUKE NA 
NOVČANICI OD 50₤

Engleska banka saopštila je da će na novoj novčanici od 50 funti stajati lik 
matematičara i kompjuterskog naučnika Alana Tjuringa, koji je osmislio teh-
niku kojom je dešifrovana nemačka šifra Enigma tokom Drugog svetskog rata. 
Kako je kazala centralna banka Ujedinjenog Kraljevstva, tokom šest nedelja 
koliko su se prikupljale nominacije, za „lice“nove pedesetice predloženo je sko-
ro 1.000 naučnika. Među njima su bili fizičar i kosmolog Stiven Hoking, prva 
britanska nobelovka Doroti Hodžkin i jedan od najznačajnijih fizičara 20. veka 
Pol Dirak. Alan Tjuring smatra se ocem moderne kompjuterske nauke. Njegovi 
matematički proračuni odgovorni su za nastanak savremenih kompjutera, na-
vodi Engleska banka na svom sajtu. „Mislite o nauci i slavite Alana Tjuringa“, 
poručila je banka preko šaljivog spota u kom su ime „pobednika“ otkrili likovi 
koji krase sadašnju novčanicu od 50 funti, Džejms Vat i Metju Bolton. 

Tjuring je tokom Drugog svetskog rata bio jedan od vodećih učesnika u 
razbijanju nacističke šifrovane komunikacije. Za svoje ratne zasluge progla-
šen je za oficira Reda britanske imperije 1946. Te godine predstavio je dizajn 
prvog računara u Velikoj Britaniji, koji je izvršio prvi program 1950. godine. 
Tjuring nije dobio zasluženo priznanje za života, najviše zbog toga što je bio 
diskriminisan kao homoseksualac, što 
je u to vreme bilo kažnjivo zakonom 
u Velikoj Britaniji. Zajedno sa svojim 
partnerom Arnoldom Marejem osu-
đen je 1952. godine zbog toga što je 
bio u istopolnoj vezi, i podvrgnut je 
injekcijama sintetičkog estrogena, što 
je ostavilo teške posledice po njegovo 
zdravlje. Dve godine kasnije izvršio je 
samoubistvo cijanidom.


