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У 2019. години 5. октобар - Светски дан учитеља прославићемо под 
мотом „Млади учитељи: Будућност професије“. Дан пружа прилику да 
се широм света слави професија и наставник - професионалац, да се 
сумирају достигнућа и понуде решења за нека спорна питања. Главни 
циљ је привлачење и задржавање најсјајнијих умова и младих талена-
та у професију. Централни догађај ће се одржати у понедељак 7. ок-
тобра (због тога што Дан пада у дане викенда, прим. уред.), у седишту 

UNESCO-a u Parizu, u saradnji sa brojnim partnerima, uključujući UNICEF, 
UNDP, Međunarodnu organizaciju rada (ILO) i Internacionalu obrazovanja 
(EI), а биће прослављен широм света различитим догађајима. 

Наш синдикат припрема, у склопу обележавања WТД 2019, свечану 
академију за 4. октобар о.г. која ће бити одржана у великој у Сомбору са 
почетком у 11. часова. Академија ће бити посвећена 30-тој годишњици 
од оснивања НСПРВ. (Више на стр. 6 и 7)

РЕМОНТ КИЧМЕ 
НА БЕОГРАДСКОМ 

УНИВЕРЗИТЕТУ
“Не знам како ће на крају изгледати (ре-)

реконструисан плато на главном београд-
ском тргу, али ми зато ова привремена 
реконструкција кичме на Универзитету 
у Београду изгледа у реду”, каже Влади-
ца Цветковић, редовни професор Ру-
дарско-геолошког факултета и допис-
ни члан САНУ.  (Наставак на стр. 8)

ЗА ПОЧЕТАК 
ВЕРОВАЊА

“Ректорка Универзитета у Београду, 
прво није видела да су напредњачки 
активисти упали у зграду а после, на-
кон целе недеље уздржаности и позива 
студентима да се баве академским те-
мама, као да плагијат министра Малог 
није високошколска тема пар екселанс, 
осудила је овај упад“, каже позната но-
винарка Гордана Суша. „Али то што 
је она накнадно видела, сада не види 

председница Владе која резолутно, по ко зна 
који пут, изјављује да јој не пада на памет да 
смени министра финансија, и сада јој је на 
мети поред „шачице студената“ и сама ректор-
ка, Иванка Поповић, због „контрадикторних“ 
изјава. Нема никакве сумње да Вучићеви чау-
ши, међу којима је Брнабићева, говоре и стално 

понављају оно што он смисли, а он је смислио 
да образовање није битно за министарску 
функцију па се иста може „обнашати“ са ос-
новном школом“, каже колумнисткиња листа 
Данас. (Наставак на стр. 9) 

РЕКТОРКА НИЈЕ 
МАЛА

Ректорка Београдског уни-
верзитета Иванка Поповић 
саопштила је, након разговора 
са студентима у згради Ректо-
рата, да „упитност доктората и 
спорост решавања валидности 
доктората министра финансија 
Синише Малог нарушава углед 
Универзитета“ као институције 
од националног значаја, и да је 
зато „у интересу свих члано-
ва академске заједнице да се 
ово питање реши у најкраћем 
могућем року””, каже Снежа-
на Чонградин, новинарка и 
колумнисткиња листа Данас. 
 (Наставак на стр. 8)

Независни синдикат просветних радника 
Војводине (НСПРВ) је заједно са својим члан-
ством и симпатизерима и ове године, по 21 пут, 
обележио у суботу 7. септембра са почетком у 
18.30 часова у „малој сали“ „старе градске куће“ у 
Сомбору своју славу - Сабор српских светитеља 
и учитеља. Прослава је и ове године одржана у 
навечерје Сабора српских светитеља и учитеља, 
уз кумове славе, бројне госте из јавног и друшт-
веног живота и колеге из других гранских син-
диката. 

НСПРВ је обновио ову, некад еснафску сла-
ву наставника коју су, прослављали учитељи 
у модерној Милошевој Србији и коју је, од 
установљења Сабора српских светитеља 
и учитеља као еснафске славе па до Првог 
светског рата, славило Краљевско удружење 
српских учитеља као своју Славу. Сабор, ина-
че покретни празник, прослављао се у недељу 
најближу 1. септембру по јулијанском календа-
ру, односно 14. септембру по грегоријанском 
(тога дана почиње и Црквена Нова година), 

између осталог и из разлога што је један део 
ове прославе био у склопу литургије на којој је 
служен молебан за ђаке и њихове наставнике, 
као и заупокојена литургија за учитеље који су 
преминули у претходном периоду. Тако су се 
српски учитељи сећали свих својих претход-
ника, учитеља и светитеља српских, а била је то 
и прилика да се пожелели све добро ђацима и 
њиховим наставницима на почетку још једне 
нове школске године, која је започињала већ 
наредног дана - у понедељак. 

Касније, и Србија је прешла на реформиса-
ни календар, па је ова традиција због тога, али 
и других познатих разлога, помало падала у 
заборав све до момента када су је синдикалци 
из НСПРВ, на иницијативу професора Хаџи 
Здравка М. Ковача и уз благослов Његове све-
тости, сада благопочившег патријарха Павла 
поново установили и откада је редовно обе-
лежавају. „Тиме су одбили да за Дан просветних 
радника прихвате, од стране министарства на-
метнути претпостављени дан рођења Вука С. 

Караџића односно Митровдан (8. новембар), 
пошто то никада и није била слава просветних 
радника, већ слава појединих родова војске“, 
рекао је проф. Хаџи Здравко М. Ковач. Он је 
окупљене просветаре позвао да се и „у својим 
школама сете и на пригодан начин обележе учи-
тељски Великдан, еснафску славу Сабор срп - 
ских светитеља и учитеља, јер ко славу слави, 
ономе и помаже“, рекао је у својој беседи Ковач.

Након свечаног обреда освећења славског 
колача беседили су службујући свештеник отац 
Бранислав Шијачић и проф. Хаџи Здравко М. 
Ковач.

Кума овогодишње славе била је професор-
ка Марина Граовац из Риђице, а залог за кум-
ство следеће године примила је из руку оца 
Бранислава г-ђа Бисерка Беквалац, шефица 
сомборске филијале „Миленијум осигурања“ и 
дугогодишња сарадница Синдиката.

НСПРВ и овом приликом свим колегиницама 
и колегама, као и њиховим ученицама и учени-
цима жели успешну нову школску годину!
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Od polovine osamnaestoga veka u mnogim našim 
školama školuju se i ženska deca, zasebno ili zajedno 
sa muškom. Suvorov je naprimer, dobio naredbu da 

savesno poučava: „svu decu bez razlike čina, pola i vozrastija“. 
Zabeleženo je školovanje šest devojčica u Srpskoj školi u Pešti 
još 1751 godine. u Slovensko-grčkoj školi u Zemunu (1753) ta-
kođe se školovalo šest devojčica. U Novom Sadu se školovala 
(1762) dvadeset i jedna devojčica. Od godine 1776 obavezno je 
osnovno školovanje za decu oba pola, samo što nije bilo izve-
deno do kraja.

Treća faza (doba školske reforme Marije Terezije i Josifa 
II) – Ovu fazu u razvitku srpskih škola severno od Save i Du-
nava odlikuje snažan napad bečke vlade uperen protivu svake 
dalјe rusifikacije našeg školstva. Jednovremeno počinje i velika 
školska reforma Marije Terezije (1744) koja zahvata naše škole 
zakonom od 1776 godine. Bečka vlada nastoji svim silama da 
prosvetnu orijentaciju Srba skrene u pravcu au-
striskom, zbog čega odmah dolazi do ponovlјene 
i postrožene zabrane uvoza ćirilovskih knjiga sa 
strane.

Posle gubitka Osmogodišnjeg rata sa Pru-
skom, carica Marija Terezija nastoji da državu 
ojača na taj način što će njeno unutrašnje ure-
đenje modernizovati. U tome smislu ona poku-
šava da zastareli i zaostali staleško-fundamentali 
poredak pretovi bar delimično u modernu cen-
tralističko-birokratsku državu. Radi toga se vrše 
korenite reforme u svim oblastima javnog života 
pa i u prosveti. školstvo prestaje biti samo stvar 
crkve i postaje politička stvar (politicum) o kojoj 
brigu vodi samo i jedino država.

Kulturno-prosvetne reforme kod Srba pred-
viđene su „Regulamentom“ od 1770 godine, na osnovu čijih odredaba su posle 
donete „Regule directive“ od pedeset i dva paragrafa sa posebnim „Planom za 
trivijalne škole u Banatu“ (1774). Sledeće godine banatske škole su reorganizova-
ne i izjednačene sa nemačkim školama u Austriji. Konačno, Marija Terezija izdaje 
„Školski ustav“ za srpske škole u Temišvarskom Banatu. Organizovanje srpskih 
škola u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji izvršeno je na isti način ali tek 1777 godine 
kada su postavlјena i tri direktora srpskih škola: Teodor Janković-Mirijevski u 
Temišvaru, Stevan Vujanovski u Osijeku i Avram Mrazović u Somboru. Osnovni 
principi školske reforme Marije Terezije bili su u mnogom napredni za svoje vre-
me i sastojali su se u ovome:

- Škole više nisu crkvene ustanove nego državne te se odmah izuzimaju iz 
kompetencije crkve i stavlјaju pod kompetenciju (upravu i nadzor) državnih 
vlasti.

- Nastavni jezik u svim osnovnim školama (trivijalnim) mora biti maternji 
jezik dece (narodni govorni), a ne latinski (kao što je to bio u katoličkim 
školama), niti koji drugi.

- Sem učitelјa vere svi ostali učitelјi su svetovnjaci; zato će nadzor nad njiho-
vim radom vršiti država a ne crkva.

- Za spremanje stručnih svetovnih učitelјa ustanovlјava se u svakoj provinciji 
po jedna „normalna škola“ ili učitelјska škola. Prva takva škola osnovana je 
u Beču 1771 godine.

- Država koja upravlja školama i nadgleda rad učitelјa uzima na sebe da 
kontroliše sastavljanje i izdavanje školskih knjiga (udžbenika).

Pedagoško vođstvo školskih reformi Marije Terezije i Josifa II bilo je povere-
no opatu Felbigeru koji je samo radi toga doveden iz Pruske u Beč. Sve škole u 
Habsburškoj monarhiji, počinjući sa nemačkom, moraju biti jednoobrazno na 
isti način, uređene. Da bi se i srpske škole uredile po tome kalupu, poslata su 
u Beč tri obrazovana Srbina da se pripreme za izvođenje te reforme. To su bili 
pomenuti Mirijevski, Vujanovski i Mrazović. Sva trojica su kod Felbigera u Beču 
završila jednogodišnji pedagoški tečaj pri tamošnjoj normalnoj školi. Po zavr-
šetku toga tečaja oni su postavlјeni za direktore srpskih škola i upućeni svaki u 
svoje službeno mesto: Mirijevski u Temišvar, Vujanovski u Osijek i Mrazović u 
Sombor. Evo ukratko izloženog zadatka koji je tada postavlјen ovim direktorima 
škola:

-Da umnože osnovne škole i to tako kako bi svako srpsko naselјe u kome ima 
dovolјno dece za školovanje dobilo svoju školu.

-Na specijalnim tromesečnim tečajevima obučiti stare učitelјe u novom na-
stavnom metodu i odabrati izvestan broj dobro pismenih mladića, koji se žele 
odati učitelјskom pozivu, pa i njih na isti način pripremiti za učitelјe.

-Što pre sastaviti i štampati u Beču (u povlašćenoj Kurcbekovoj štampariji) sve 
potrebne knjige za osnovne škole.

Pošto su sve srpske škole izdržavane iz prihoda tzv. „Klirikalnog fonda“, to je 
predstavnicima pravoslavne crkve priznat udeo u upravlјanju školama. Tako, sem 
državnog školskog nadzora postoji još i trostepeni crkveni:

Prvostepeni ili mesni nadzor nad srpskim osnovnim školama vrši mesni pa-
roh sa seoskim knezom. Oni su obavezni najmanje jedanput mesečno da obiđu 
svoju školu i osvedoče u kakvom se stanju nalazi u šta se u njoj radi.

Drugostepeni nadzor vrši protojerej sa još jednim članom. 
Nјihova je dužnost da svaka tri meseca bar jednom obiđu 
svaku školu na teritoriji koja njima pripada.

Vrhovni crkveni nadzor vrši episkop sa jednim savetni-
kom. Nјihova je dužnost da jednom u godini posete sve srp-
ske škole u svojoj dijecezi.

Narod je osećao nedovolјnost trivijalnih škola pa je u više 
mahova tražio da se otvaraju i druge, više škole. Ova narodna 
želјa dolazila je redovno do izražaja u narodnim crkvenim 
saborima, a naročito na saboru u Sremskim Karlovcima 1781 
i u Temišvaru 1790. Na ovom poslednjem saboru doneta je 
odluka da se u Sremskim Karlovcima otvori srpska gimna-
zija. Odluka je vrlo brzo sprovedena u delo pa je gimnazija 
ustanovlјena i otpočela rad već krajem 1792 godine. Ta prva 
gimnazija u celom Srpstvu bila je uređena po ugledu na ta-
dašnje gimnazije u Ugarskoj. Školske godine 1797/98 ova gi-

mnazija je imala: pripremni razred, tri gramati-
kalna razreda i dva razreda čovečnosti. Nastavni 
plan za 1796 godinu nosi naziv „Namjerenije i 
izloženije“. U „Namjereniju“ su izložene namere 
ili cilјevi školovanja. Jovan Subotić, bivši đak te 
škole, mnogo kasnije, ovako je o njoj pisao: „U 
karlovačkoj gimnaziji učilo se vrlo dobro, i više 
nego na ma kojoj gimnaziji u Ugarskoj. Karlo-
vački đaci zauzimali su prva mesta po svim lice-
jima ugarskim“.

Tečajevi na kojima su Mirijevski, Vujanovski i 
Mrazović osposoblјavali učitelјe za rad u školi po 
novom nastavnom metodu zvali su se „Norme“. 
Kasnije se naročito pročula Mrazovićeva „Nor-
ma“ koju je on vodio trideset godina i od koje je, 
najzad, postala naša prva učitelјska škola.

Teodor Janković - Mirijevski
(1741–1814)

Preci Teodora Jankovića, sklanjajući se 
ispred Turaka, najpre su se nastanili u selu 
Mirijevu, kraj Beograda, a potom su prešli 
Savu i konačno se nastanili u Sremskoj Ka-
menici. Tu u Sremskoj Kamenici, rodio se 
Teodor. Osnovnu pismenost, po svoj prili-
ci, izučio je u roditelјskoj kući kod privat-
nih učitelјa. Pošto je dečak još izrana jasno 
ispolјavao volјu, interesovanje i sposobnost 
za učenje, roditelјi ga pošalјu da produži 
školovanje u Latinskoj školi u Sremskim 
Karlovcima. Posle uspešno završene Latin-
ske škole, Teodor produžuje školovanje u 
jednom protestantskom liceju u Komoranu. 
Kad je i licej uspešno završio, odlazi na studije u Beč gde na Univerzitetu završava 
pravne i filozofske nauke. Tako, sa najvišim školskim kvalifikacijama koje su se 
tada mogle steći, Teodor još završava i pedagoški kurs kod Felbigera, posle čega 
dobija mesto direktora srpskih i rumunskih škola u Temišvarskom Banatu. Na 
tome položaju, dobija od bečkog dvora plemstvo i s njim naziv M i r i j e v s k i.

Pedagošku aktivnost, razvija Mirijevski od časa kada je preuzeo dužnost sekre-
tara banatskog episkopa da je nastavi kao direktor škola. To je bilo baš u vreme 
kada su se u celoj Austriji počele sprovoditi poznate reforme carice Marije Terezije 
i njenog sina Josifa II. Radi organizovanja srpskih škola u duhu tih reformi i odlazi 
Mirijevski u Beč na pedagoški tečaj kod Felbigera rukovodioca školske reforme. U 
bečkoj normalnoj školi upoznaje Mirijevski principe nove organizacije trivijalnih 
škola i novu nastavnu metodiku. Po povratku u Temišvar, organizuje Mirijevski, u 
svojstvu direktora škola, najpre tečajeve za upoznavanje učitelјa sa novom organi-
zacijom škola i novim nastavnim metodama. Taj kurs je dobio ime „Norme“.

Mirijevski potom ulaže veliki napor da svaka srpska parohija dobije svoju 
osnovnu školu snabdevenu svim što joj je potrebno za uspešan rad. Nјegov pe-
dagoško-književni rad sadrži: izdavanje prve nastavne metodike na našem jezi-
ku, izdavanje prve školske čitanke, onda jednog bukvara i jedne štice. Na zahtev 
bečke vlade Mirijevski je preveo na srpski Felbigerovu metodiku. To nije bilo 
samo prosto prevođenje, pošto je Mirijevski u knjigu morao unositi neke izmene 
i prerade, kako bi se izlaganje saobrazilo prirodi našeg jezika. Kad je posao bio 
završen knjiga je štampana u Beču pod naslovom: „Ručnaja knjiga potrebnaja 
magistrom iliričeskih neunitskih malih škola...“ (1776)*. Delo je štampano u dve 
sveske sa uporednim tekstom srpskim (levo) i nemačkim (desno).

 (Nastavak teksta u sledećem broju)

*Postoji (u privatnom vlasništvu u Pančevu) jedan prepis važnijih  
poglavlјa Ručne knjige. Prepis je iz godine 1819.

Iz istorije obrazovanja

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

Teodor Janković
Mirijevski

SOMBORSKA  NORMA



strana 3Septembar-Oktobar 2019.

Проф. Ранко Хрњаз, председник 
НСПРВ и генерални секретар 
СРПС-а упутио је 10. септем-

бра 2019. министру просвете, науке и тех-
нолошког развоја Младену Шарчевићу, 
отворено писмо у коме га подсећа на не-
кад дата обећања синдикатима у делатно-
сти просвете. 

Поштовани, прошле су више од три го-
дине од када сте одржали Ваш први саста-
нак са представницима репрезентативних 
синдиката (18.08.2016. године) и на ком 
је, поред осталог, отворено је питање не-
законито обрачунатог годишњег одмора 
за 2013/14. годину, пошто у том моменту 
потраживања запослених за те године нису била 
застарела. Подсећам Вас да је Ваш став на том са-
станку био да ће “запослени у просвети добити 
све што им по закону припада”.

Нажалост, три године након тог састанка 
и вашег обећања суочени смо са непријатном 
стварношћу која се огледа у чињеницама:

1. да 97% запослених није и неће добити 
оно што смо неспорно на суду доказали да 
им је ускраћено, пошто ни нису тужили, па је 
потраживање застарело и 

2. да је око 3% оних који нису били спремни 
(или боље рећи да су били храбри да се одупру 
огромном притиску) да одустану од захтева да 
се закон мора поштовати. Ови просветни рад-
ници посебно заслужују поштовање јер нису 
отћутали на чињеницу да их неко 10 година 

на исти начин поткрада. Међутим, неки наши 
челници рекоше „нико није јачи од државе“ и 
они који су се дрзнули да своја права потраже 
и добију на суду сада испаштају, или ће тек ис-
паштати кад и њима извршитељи блокирају ра-
чуне школа.

Они који су имали среће да им се на рачу-
нима задесе средства од пројеката за поправку 
крова или прозора праве последице ће осетити 
тек када стигне зиме. Највећем броју ових шко-
ла материјалне трошкове већ месецима “једе” 
блокада па се све чешће wc шоље запушавају 
пластичним кесама пошто нема тоалет папи-
ра, а да ни не причамо о осталим средствима за 
хигијену. О томе ће се, ваљда, причати када не-
где избије епидемија. 

Оно посебно боли је чињеница да су у једном 
броју школа наше колеге, због блокаде рачуна, 

остале без плата. Последњи такав случај 
је ОШ „Др Бошко Вребалов“ Меленци. 
Извршитељи су школама блокирали ра-
чуне, али засад нису пленили имовину, 
за што нисмо сигурни да неће урадити 
убудуће нашим колегама који су запали у 
кредитну доцњу. 

Из тог разлога поштовани господине 
Шарчевићу, и поред тога што сте овај про-
блем затекли доласком на функцију мини-
стра, на Вама је одговорност, не само да сме-
ните свог помоћника за финансије (кога сте 
такође затекли) и који је, по нама, неспорно 
највећи кривац за настали проблем, већ и да 
решите проблем до краја. Прво што од Вас 

захтевамо јесте да пронађете начин да свим про-
светним радницима којима није исплаћена плата 
буде одмах исплаћена и да рачуни школа морају 
буду што пре одблокирани.

 Захтевамо и да Ви као министар просвете 
уз помоћ Државног правобранилаштва захте-
вате од надлежних да утврде одговорност ко 
је директан кривац за блокаду највећег броја 
школа, као и удвостручење судских трошкова, у 
поступку који је пратио бахат и непрофесиона-
лан однос према директорима тужених школа. 
Такође очекујемо од Вас да останете при ставу 
да сви морају добити оно што им по закону и 
припада и да кроз неку од одредби ПКУ надо-
кнадите штету за преосталих 97% запослених 
који нису тужили и тако су остали без својих 
принадлежности.

Социјални дијалог

ВЛАДА ДЕФИНИТИВНО ОДУСТАЛА ОД 
ПЛАТНИХ РАЗРЕДА
И даље за исти рад различите плате

„На нашу велику жалост не можемо да поделимо 
одушевљење премијерке која је јуче (17. септембра 
2019. године, прим. аут.), након седнице Владе, об-
народовала „срећан дан“ за јавне посленике, као ни 
саопштења неколико провладиних синдиката који 
су поздравили јучерашњу Одлуку Владе да селек-
тивно увећа зараде у јавном сектору и то, како рече 
премијерка, због неочекиваног суфицита у буџету, 
не слушајући при том ни глас разума из Фискалног 
савета, ММФ-а и свих иоле озбиљнијих економи-
ста“ рекао је проф. Хаџи Здравко М. Ковач, пред-
седник НСЈСС.

„Шта више, покушавајући се удварати појединим 
јавним службама и удовољити лимитираној маси средстава за плате свих 
запослених у јавном сектору, Влада Србије, на челу (!!!) са премијерком 
Аном Брнабић, је јуче потврдила оно што смо и раније знали, а то је да 
Влада одустаје од сада већ „приче са брадом“ о платним разредима и о 
принципу правичности у расподели буџетског колача, по којој би сви за 
исти посао требали имати и исту плату, а не и даље неговати принцип 
шацометрије приликом одређивања зарада појединих категорија јавних 
делатника“, каже Ковач. 

„Ово је било очигледно већ оног момента када је Влада суспендова-
ла своју ранију Одлуку о примени платних разреда од 01. јануара 2020. 
г. и то пролонгирала за шест месеци, јер је јасно да се буџет не доноси на 
шест месеци, већ за целу годину и да ће то значити практично одлагање 
од најмање годину дана. Наравно, било је то јасно и пре тога када је 
Влада одређене категорије „белих оковратника“ изузела из платних 
разреда који су се требали односити само на буџетску сиротињу – 
здравство, просвету, социјалу и културу, а не и остале, чиме је погажен 
захтев готово свих синдиката да сви буџетски корисници, без обзира 
на то о ком се буџету ради, ако се финансирају из буџета, морају бити 
разврстани у платне разреде (дакле, сви од председника државе, 
премијера, министара, директора јавних и других предузећа и установа 

које се финансирају из буџета, па све до теткице 
у месној заједници Ћићевац). Све ово, нажалост, 
добило је своју потврду јуче, када су државни 
ризничар и номинално његова шефица – прва међу 
министрима изашли славодобитно пред јавност 
и саопштили проценте увећања и то, замислите, 
потпуно ван свих буџетских правила, од новембра 
(плативо у децембру). Тиме су погазили и своје 
споразуме са просветним радницима и другим 
делатницима којима су се обавезали на принцип 
– за посао исте сложености иста плата. И не само 
то, већ и пљунули на споразуме на које су ресорни 
министри ставили потписе, а све по Закључку који 

је претходно донела Влада Србије“, рекао је председник НСЈСС.
„Ред је да овом приликом подсетимо шта су тражили наши просветари, 

а то је: за најједноставнији рад плата не мања од износа минималне цене 
рада, однос зарада у основном и средњем образовању 1:3 уз квалитетније 
вредновање минулог рада (напредовање по платним разредима и 
групама), тако да колега пред пензију има дупло већу плату од колеге 
почетника, а не као сада када је тај однос 1:1,16, те однос плата у 
универзитетском сектору од 1:5, што је принцип од кога и даље нећемо 
одступити“, каже проф. Здравко Ковач.  

„Нажалост, Влада је донела одлуку мотивисану политичким разлозима, 
а не економским, нарушавајући при томе, управо оно за шта се наводно 
залаже – принцип социјалне правде. Епилог је – нити ће 15% задржати 
медицинске сестре и техничаре у Србији, нити ће 10% задржати лекаре, 
а сасвим је извесно да ће 9% просвети допунски иритирати једну од две 
највеће делатности у јавном сектору. И тако, уместо да смо у прокламо-
ваним златним временима председника и његове булументе, ипак смо и 
даље у „вуненим временима“ која ће се наставити у недоглед и са несагле-
дивим последицама по делатност, што су показали и недавни уписи на 
педагошке факултете, а нарочито оне дефицитарне, где је упис студената 
био само спорадичан“, тврди проф. Ковач.

ХРЊАЗ ШАРЧЕВИЋУ: ЗАПОСЛЕНИ У 
ПРОСВЕТИ ДА ДОБИЈУ СВЕ ШТО ИМ ПО 

ЗАКОНУ ПРИПАДА
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Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Prvim obukama za mentore iz 
predškolskih ustanova koje 
su uklјučene u “SUPER” pro-

jekat (Support to preschool education 
system reform in Serbia) koji finan-
sira Evropska unija, prisustvovalo je 
oko 60 vaspitača, stručnih saradnika 
i direktora. Cilј obuke „Mentorstvo 
u razvijanju inspirativne sredine za 
integrisano učenje dece“ bio je ja-
čanje kapaciteta mentora za rad sa 
vaspitačima na razvijanju kvalitetnog 
inkluzivnog programa zasnovanog na 
savremenim pedagoškim koncepcija-
ma u skladu sa Osnovama programa 
predškolskog vaspitanja i obrazovanja 
„Godine uzleta“, kao i jačanje kapaci-
teta mentora za pokretanje promene u predškolskoj ustanovi.

U trodnevnim obukama budući mentori imali su priliku da u interaktivnom 
radu sa predavačima razgovaraju o tome kako prostor oblikuje učenje dece, 
šta je i zašto je važan inspirativan prostor i kako celishodno koristiti nameštaj, 
opremu i sredstva dobijena u okviru komplementarnog projekta „Opremanje 
predškolskih ustanova“ koji finansira EU, a u funkciji razvijanja inspirativne 
sredine za učenje. Učesnicima su predstavlјeni i načini razvijanja programa 
usmerenog na integrisano učenje dece u vrtiću.

Prva obuka održana je od 5 do 7. septembra u Rumi za mentore iz PU Ali-
bunar, Bela Crkva, Opovo, Plandište, Bač, Žabalј, Srbobran, Titel, Čoka, Mali 
Iđoš, Žitište, Sečanj, Irig, Bajina Bašta, Priboj, Ljig, Osečina, Loznica, Kocelјeva, 
Ljubovija, Mali Zvornik, Lučani i Knić.

Obuci u Nišu, od 12 do 14. septembra prisustvovali su mentori iz PU Tr-
stenik, Rekovac, Ćićevac, Golubac, Žabari, Žagubica, Velika Plana, Kučevo, 
Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Bolјevac, Knjaževac, Crna Trava, Gadžin Han, 
Ražanj, Svrlјig, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Medveđa, Brus, Blace, 
Kuršumlija, Bosilegrad, Trgovište, Batočina i Raška.

Nove obuke biće održane tokom 
narednih meseci za predstavnike 
lokalnih samouprava, a novi ciklus 
dvodnevnih obuka za mentore počet-
kom decembra 2019 godine.

U oktobru 2018. godine usvojene 
su nove Osnove programa predškol-
skog vaspitanja i obrazovanja “Godi-
ne uzleta” čiji je cilј celovit razvoj i 
dobrobit deteta kroz integrisani pri-
stup učenju, povezivanje igre i drugih 
aktivnosti, kao i izgradnja smislenih 
odnosa sa vršnjacima i odraslima u 
prostoru koji je inspirativan. Pravilni-
kom o osnovama programa predškol-
skog vaspitanja i obrazovanja predvi-
đeno je da novi program bude uveden 

u predškolske ustanove počev od septembra 2019. godine.
U “SUPER” projekat uklјučeno je 50 lokalnih samouprava i predškolskih 

ustanova širom Srbije.
Pored toga, EU obezbedila je i donaciju za opremanje predškolskih ustanova 

koje su uklјučene u SUPER projekat, za didaktičku, IT opremu i nameštaj, u 
iznosu od oko milion evra, što će dodatno doprineti kvalitetnom inkluzivnom 
predškolskom vaspitanju i obrazovanju. SUPER projekat realizuje se u saradnji 
sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Projektom upravlјa 
Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredsta-
va Evropske unije. Projektne aktivnosti počele su u martu 2019. i trajaće dve 
godine. EU finansira projekat sa oko 900.000 evra.

“SUPER” je jedan od projekata kojim EU, kao najveći donator u Srbiji, po-
maže celokupnu reformu sektora obrazovanja u zemlјi. Od 2003. Evropska 
unija donirala je za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za 
unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog 
obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, 
inkluziju Roma.

OBUKE ZA MENTORE U PU KOJE SU U 
PROJEKTU “SUPER” 

Kvalitetni programi predškolskog vaspitanja 
i obrazovanja doprinose razvoju svih po-
tencijala deteta i imaju važan uticaj na ka-

sniji društveni život, zaključeno je tokom svečanog 
početka projekta „Podrška reformi sistema predš-
kolskog vaspitanja i obrazovanja“ (“SUPER”). Srbija 
još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece 
u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (PVO) u 
poređenju sa zemljama EU. Oko 75% dece uzrasta 4 
do 6,5 godina uključeno je u vrtiće 2016/2017, 20% 
manje nego u zemljama Unije. 

“Moramo zajednički raditi na unapređivanju 
trenutnog stanja”, kaže šef Drugog sektora opera-
cija Delegacije EU u Srbiji Štefen Hudolin. „EU će 
nastaviti podršku reformi ovog važnog sektora. Od 
2003. godine, Unija je uložila preko 100 miliona 
evra u unapređenje svih nivoa obrazovanja u Srbiji 
i ostaje najveći međunarodni partner Srbiji na nje-

nom putu ka pristupanju“, ističe Hudolin.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog ra-

zvoja nastoji da sistemskim i komplementarnim 
rešenjima doprinosi stvaranju uslova za kvalitetan 
razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kaže 
državna sekretarka u tom Ministarstvu Ana Lango-
vić Milićević. „Projekat koji danas predstavljamo 
ima potencijal da značajno doprinese podizanju 

svesti u zajednici o važnosti šireg uključivanja dece 
u predškolske programe, unapređivanju kvaliteta 
vaspitno-obrazovnog rada sa decom primenom 
savremenih pedagoških pristupa“, ističe ona.

U projekat je uključeno 50 lokalnih samouprava 
i predškolskih ustanova širom Srbije sa kojima će 
se raditi na razvijanju profesionalnih kompetencija 
vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim usta-
novama za kvalitetno i inkluzivno PVO, na jačanju 
profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim sa-
moupravama za planiranje i upravljanje PVO, kao 
i na unapređivanju zakonskog okvira u toj oblasti. 
Pored toga, EU je obezbedila i donaciju za opre-
manje predškolskih ustanova koje su uključene u 
SUPER projekat, za didaktičku, IT opremu i name-
štaj, u iznosu od oko milion evra, što će dodatno 
doprineti kvalitetnom inkluzivnom predškolskom 
vaspitanju i obrazovanju.

PROJEKAT “SUPER”: PODRŠKA EU 
PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU

Gradski skupštinski odbornici na sednici održanoj još u junu 2017. 
godine su raspravljali o predlogu ranije usvojenom na sednici Saveta 
za obrazovanje i sport. Kako je tada navedeno u saopštenju iz Skup-

štine Grada Novog Sada, na sednici Saveta za obrazovanje i sport razmatran 
je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o mreži ustanova koje obavlja-
ju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog 
Sada. Razlog za donošenje ove odluke, kaže se u saopštenju, jeste usklađivanje 
sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ 
broj 18/10).

Tako bi, nakon što je predlog usvojen i u Skupštini Grada Novog Sada, mre-
žu predškolskih ustanova na teritoriji Grada trebalo da čini osam ustanova, 

i to: „Miroslav Antić“ u Janka Čmelika broj 87, „Plava zvezda“ u Čenejskoj 
50, „Jovan Jovanović Zmaj“ u Bate Brkića 1/A; „Stari grad“ u Pavla Simića 
9; ‘’Pčelica Maja’’ u Branimira Ćosića broj 40; ‘’Dečija planeta’’ u Narodnog 
Fronta 42. ‘’Riznica’’ u Petrovaradinu (Jože Vlahovića bb) i ‘’Lastavica’’ u Veter-
niku ( Paunova broj 4), Predlogom ove odluke propisuje se da će Predškolska 
ustanova „Riznica“ Petrovaradin, obavljati delatnost vaspitanja i obrazovanja i 
u objektu u Sremskim Karlovcima (Karađorđeva broj 36), do formiranja Predš-
kolske ustanove na teritoriji opštine Sremski Karlovci.

Iako su i nacionalni saveti slovačke i mađarske nacionalne manjine podržali 
predloženu Mrežu ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja ona do da-
nas nije stvorena.

“RADOSNO DETINJSTVO” DELI SE NA OSAM 
SAMOSTALNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA
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Скупштина Србија усвојила је 17. септем-
бра више закона из области просвете, 
међу којима су и Предлог закона о дуал-

ном моделу студија и Предлог закона о регулиса-
ним професијама и признавању професионалних 
квалификација. Усвојене су и измене и допуне За-
кона о патентима, Закона о ауторским правима и 
сродним правима, као и измене и допуне Закона 
о заштити топографија полупроводничких про-
извода.

Министар просвете, науке и технолошког 
развоја Младен Шарчевић оценио је да ће при-
мена дуалног модела студија донети низ ко-
ристи за високошколске установе, послодавце 
и студенте. “Дуални модел студија допринеће 
развоју истраживања и иновација јер мање 
компаније често нису у могућности да формирају 
истраживачко-развојне тимове, првенствено 
због недостатка одговарајућег кадра – а ту сту-
денти дуалног модела могу бити спона која би 
компанијама указала на савремена достигнућа, и 
подстакла сарадњу универзитета и компанија на 
реализацији научно-истраживачких пројеката. 
регионални развој”, рекао је министар.

Он је објаснио и да током обављања учења кроз 

рад послодавци имају непосредан увид у знања и 
вештине студената и учествују у развоју њихових 
компетенција, чиме послодавац посредно добија 
и базу квалитетних потенцијалних запослених.

Законом се прописују обим, период и ме-
сто реализације студија по дуалном моделу. 
Предвиђен је однос од 450 часова активне на-
ставе и 450 часова учења кроз рад, што у укуп-
ном оптерећењу од 900 часова одговара мак-
сималном оптерећењу од 900 часова који је 
прописан важећим стандардима за акредитацију 
студијских програма. Закон даје могућност да 
уколико учење кроз рад није могуће у целини 

реализовати код послодавца, да се део учења 
кроз рад реализује на високошколској установи 
или код неког трећег лица које има материјалне, 
техничке и кадровске услове за извођење дела 
учења кроз рад, али искључиво уз сагласност 
високошколске установе. Под трећим лицима 
подразумевају се тренинг центри, друга правна 
лица која реализују обуке, други послодавац, 
друга високошколска установа и сл.

Заштита права студената на дуалном моделу 
студија обезбеђена је кроз примену закона којим 
се уређује високо образовање, закона којим се 
уређује област рада и безбедности и здравља на 
раду, закона којим се уређује заштита права ин-
телектуалне својине и Закона о дуалном моделу 
студија. 

Законом о регулисаним професијама и 
признавању професионалних квалификација 
уређује се општи и аутоматски систем 
признавања квалификација, као и признавања 
професионалних квалификација за обављање 
регулисаних професија. Закон о регулисаним 
професијама и признавању професионалних 
квалификација ће се примењивати од момента 
приступања Србије ЕУ.

Актуелно

УСВОЈЕН ЗАКОН О ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИЈА

Влада Србије усвојила је  5. септембра Предлог закона о изменама 
Закона о високом образовању, којим се омогућава студентима 
који су студије уписали до 10. септембра 2005. године да факулте-

те заврше у наредне две школске године. Прописивањем нових рокова за 
завршетак студија по започетом наставном плану и програму, условима 
и правилима студија, стварају се услови за студенте који до краја школске 
2018/2019. године нису успели да заврше студије, то учине у наредном 
периоду у трајању од две школске године. Утврђеним новим роковима 

завршетак тих студија предвиђен је до краја школске 2020/2021. године, а 
за студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука 
до краја 2021/2022. године, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу 
са медијима.

Недуго затим и посланици Народне Скупштине усвојили су 19. сеп-
тембра овај Предлог измене закона о високом образовању и  на тај начин 
“старим студентима” је продужен рок за завршетак студија по програму по 
којем су уписали факултете, али у периоду до две школске године.

У четвртак 29. августа 2019 је у конгресном 
центру „Мастер” у Новом Саду одржана 
обука наставника за примену општих 

стандарда постигнућа за крај средњег образовања 
и васпитања за предмет Матерњи језик и 
књижевност. Ова обука била је намењена свим 
наставницима који наставу изводе на језицима на-
ционалних мањина на територији АП Војводине. 
Образовни систем Републике Србије већ дуги 
низ година примењује највише стандарде када је 
у питању образовање ђака на језицима национал-
них мањина. С тим у вези, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања, у сарадњи с 
Покрајинским секретаријатом за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – националне 
заједнице и Педагошким заводом Војводине, орга-
низовао је поменуту обуку.

Стручном усавршавању присуствовало је 
укупно 65 наставника – 52 наставника мађарског 
језика, 6 румунског, 5 словачког и 2 наставника ру-
синског језика.

Потпредседник Покрајинске владе и 
покрајински секретар Михаљ Њилаш, обраћајући 
се наставницима изјавио је: „Посебно ми је 
задовољство што вас данас могу поздравити у ово-
ликом броју. Ова обука има за циљ да презентује 
стандарде који ће се примењивати наредних го-
дина у васпитно-образовном систему за наставни 
предмет Матерњи језик и књижевност. Ови стан-
дарди служе једнако вама – педагозима, ђацима 

и родитељима. Ви, као наставници, имаћете 
могућност да благовремено планирате садржаје, 
методе и средства којима ћете остварити исхо-
де, ученицима ће бити јасније шта се очекује од 
њих, које су мере постигнућа и како им то може 
помоћи у свакодневном животу и школовању, 
док ће родитељи моћи лакше да прате процес 
напредовања детета.”

Општи стандарди којима се наставници сада 
обучавају јесу они стандарди по којима ће ђаци 
полагати државну матуру која улази у образовни 
систем у мају, односно у јуну 2021. године, чему 
претходи пробно полагање матуре у марту 2021. 
године.

„Као државна секретарка која је задужена за 
образовање на језицима националних мањина, 
истакла бих да деци која су похађала наставу на 
језицима националних мањина током основног и 
средњег школовања, треба обезбедити право да 
школовање, односно полагање матуре, заврше на 
матерњем језику. Знамо да су реформе у области 
образовања које се спроводе изузетно исцрпне и 
тешке, те да захтевају пуно улагања како настав-
ника, тако и ученика, те због тога изузетно ценимо 
ваш труд који улажете у стручно усавршавање, 
с циљем унапређивања квалитета целокупног 
образовања и васпитања.” – рекла је државна се-
кретарка Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Анамарија Вичек.

Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања једна је од најважнијих институција у 
области образовања у нашој земљи, која је добила 
мандат од ресорног министарства да ради стан-
дарде за различите предмете.

„Сигуран сам у то да ће наставници након 
ове обуке бити боље припремљени и да ће на 
квалитетнији начин радити с децом. Стандарди 
се припремају по европским критеријумима. Ми, 
као институција, члан смо европске асоцијације 
сличних институција, те размењујемо искуства и 
гледамо да оно што уводимо у образовни систем 
буде по највишим европским критеријумима.” 
– објаснио је директор Завода за вредновање др 
Бранислав Ранђеловић.

„Применом општих стандарда постигнућа 
обезбеђује се квалитетно образовање и васпи-
тање, које код ученика развија компетенције по-
требне за успешно завршавање образовног ци-
клуса, односно наставак формалног образовања. 
Наша замисао, када смо покренули овакве об-
уке, био је глобални циљ, побољшање квалитета 
образовања на територији целе Републике Србије. 
Оваква врста обуке итекако доприноси том 
циљу.” – закључио је директор Педагошког завода 
Војводине Јанош Пушкаш.

Пленарном делу обуке за наставнике прису-
ствовали су и в.д. помоћника покрајинског секре-
тара за образовање Биљана Кашерић и руководи-
лац Центра за осигурање квалитета рада установа 
Данијела Ђукић.

“ВЕЧИТИ СТУДЕНТИ” МОРАЈУ ЗА ДВЕ 
ГОДИНЕ ДА ЗАВРШЕ СТУДИЈЕ

ОБУКА НАСТАВНИКА ЗА ПРЕДМЕТ 
МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ НА 
ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
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World Teachers’ Day

Svetski dan učitelja (World Teachers’ Day), koji se 
svake godine održava 5. oktobra od 1994. godi-
ne, proslavlja godišnjicu potpisivanja Preporuke 

o statusu nastavnika, potpisane od strane UNESCO-a 
i MOR, 1966. godine. Ta Preporuka propisuje prava i 
odgovornosti nastavnika, kao i standarde za njihovu 
inicijalnu pripremu i kasniju edukaciju, regrutovanje, 
zapošljavanje, kao i uslove za podučavanje i učenje. Da 
bi dopunila Preporuku iz 1966. godine, UNESCO-va 
Preporuka o zaposlenima u visokom obrazovanju, koja je 
prihvaćena 1997. godine obuhvata zaposlene predavače i 
istraživače u visokom obrazovanju. 

Održivi razvojni ciljevi (SDG) o kvalitetnom obrazo-
vanju i celoživotnom učenju za sve, naročito posvećenim 
SDG 4.c prepoznaju nastavnike kao ključ za postizanje 
Obrazovne agende 2030. godine. Potvrda je reafirmisa-
na na Završnoj deklaraciji 11. međunarodnog foruma za 
dijalog o politici nastavnika za obrazovanje 2030. održa-
noj u Montego Beju u novembru 2018. godine i u Izjavi 
o konačnom ishodu sastanka o globalnom obrazovanju 
održanom u Briselu u decembru 2018. godine (Briselska 
deklaracija). 

Ove godine, Svetski dan učitelja slavi nastavnike sa te-
mom: „Mladi nastavnici: Budućnost profesije“. Ovaj dan 
je prilika da se slavi nastavnička profesija širom sveta, da 
se sumiraju dostignuća i da se naznače centralni problemi u vezi privlačenja i 
zadržavanja najsjajnijih umova i mladih talenata u profesiji. 

Centralna proslava se održava u ponedeljak, 07. oktobra u sedištu UNESCO 
u Parizu u saradnji sa partnerima, uključujući UNICEF, UNDP, MOR i EI, a 
biće obeležena širom sveta kroz različite događaje. 

Obrazloženje za izbor teme

Na početku 21. og veka nije lako biti nastavnik. Dok 
je nastavnička profesija nekada bila veoma cenjena, vred-
novana, značila siguran posao, i bila prihvaćena kao uzor 
za mlade ljude, danas je vrlo lako postati „žrtveni jarac“ 
zbog nedostataka u obrazovnom sistemu. Zapravo, u 
društvima koja slave poznate ličnosti, češće možemo, sa 
društvenih mreža, da vidimo pohvale umetnicima, spor-
tistima i influenserima, pre nego uvaženim nastavnicima. 

Postoje, bez sumnje, značajni izazovi profesionalnog, 
društvenog i zakonskog statusa nastavničke profesije 
širom sveta. Neke zapadne zemlje takođe izveštavaju o 
padu poštovanja javnosti za nastavnike, sugerišući da 
porodice ne pružaju automatski podršku nastavnicima 
u učionici. Nastavnici i zaposleni sve češće se susreću 
sa pretnjama, nasiljem i zastrašivanjem od strane svojih 
učenika i njihovih porodica. U nekim zemljama, toliko je 
izražen negativan stav javnosti da se zaposleni često izlo-
ženi realnom nasilju.

Istaknuti akademici traže da preispitamo sam pojam stručnosti, navodeći 
da će tehnologija, veštačka inteligencija i automatika uskoro učiniti suvišnim 
mnoge ljudske aktivnosti koje su nekada bile čuvari profesija. Dok podučavanje 
i učenje uvek nude najveću nagradu kao oblik društvene interakcije, istina je da 
se tehnologija značajno menja kako radimo i živimo iako se postavljaju etička 
pitanja o privatnosti i načinima kako se ljudi povezuju jedni sa drugima.

Sagledavajući sve ovo, jasno je da je profesija ugrožena. Sa značajnim brojem 
nastavnika koji će se penzionisati u narednoj deceniji, 
glavna briga je da nema dovoljno mladih kandidata koji 
će biti angažovani kao nastavnici kako bi ih zamenili. 
Preko 69 miliona nastavnika bi trebalo zaposliti do 2030. 
godine u osnovno i srednje obrazovanje da bi se dostigli 
ciljevi SDG4. Od ovog broja, 48,6 miliona novih kadrova 
je potrebno da se zamene oni koji će otići dobrovoljno u 
penziju. U Južnoj i Zapadnoj Aziji, te podsaharskoj Afri-
ci naročito, postoji trenutni manjak kadrova. 

Ovi izazovi i promene 21. veka su veoma stvarni. Dok 
obeležavamo Svetski dan učitelja 2019. moramo da na-
đemo vremena da pogledamo u budućnost profesije i u 
ulogu mladih nastavnika u njoj – prihvatajući promene 
u obrazovanju i školstvu i pripremajući ih za izazove 21. 
veka - „podučavanje u različitosti“ i „različitost u nasta-
vi“.

Izazov privlačenja nove generacije sjajnih umova u 
nastavu

Privlačenje mladih u nastavničku profesiju je glavni 
izazov svuda u svetu. Za mnoge potencijalne kandidate 
mlađe od 30 godina, svet rada je danas mučno mesto. 
Proteklih godina, mladi diplomci nisu imali sumnju kada 
je nastavnička profesija, kao prvo zaposlenje, bila u pita-
nju. Sada, oni kada vide prijatelje i vršnjake sve više su 
ubeđeni da su privlačniji drugi, više plaćeni sektori i u 
zemlji i van nje.

Za one koji se priključe profesiji, izveštaj o „Svetskom 
statusu nastavnika i profesiji“ naznačava problem osipa-
nja u mnogim zemljama. Većina afričkih sindikata daje 
podatke da ovaj broj opada, a takođe opada i u razvije-
nim zemljama. Paralelni podaci iz SAD npr. zasnovani 
na uzroku od 50.000 nastavnika iniciraju da više od 41% 
nastavnika napušta profesiju u roku od pet godina od za-
poslenja. 

Dok faktori navedeni za nezadovoljstvo nastavnika 
zavise od konteksta, zajednički faktori širom sveta uklju-
čuju mešavinu loše usaglašenosti radnog veka, mogućno-
sti za napredovanje i profesionalni razvoj, niske zarade, 
ograničene doprinose donošenju odluka, osećaj nepodr-
žanosti i necenjenosti, sve lošije uslove rada nastavnika 
i konstantne pritiske koji se dešavaju kroz kurikulume i 
reforme. 

Postavljanje pitanja koja su najvažnija  
mladim kandidatima

S obzirom na izazove za privlačenje, upošljavanje i zadržavanje mladih ljudi 
u profesiji, ključno je da se zemlje konsultuju i uvaže mišljenje mladih diploma-
ca i studenata pedagoških studija kako bi planirali dinamičnije zapošljavanje i 
strategije obuke i kako da uopšte ovu profesiju učine atraktivnijom.

Dijalog može da počne pitanjima: Kakvi podsticaji bi 
pomogli da privuku najkvalifikovanije i predane mlade 
talente u nastavu? Koje vrste ugovornih odnosa, naknada 
i nagrada žele mladi kandidati i kako da postojeće politi-
ke budu u istoj ravni sa njihovim ambicijama i očekiva-
njima za napredak u karijeri? Šta bi se moglo uraditi da 
izazove fleksibilnije zapošljavanje, obrazovanje nastavni-
ka i politike raspoređivanja na radna mesta u slučajevima 
nedostatka nastavnika?

Iako nastavnička profesija nije prvi izbor za mnoge, ta-
kođe živimo u vremenu u kom je menjanje karijere uče-
stalo. Budućnost mora da navede ulazne tačke za mlade 
i one srednjih godina sa fakultetskim obrazovanjem koji 
mogu da doprinesu obrazovnom sistemu u oblastima u 
kojima je prisutan manjak nezaposlenih. Za ove, potenci-
jalne zaposlene, kojima ovo može da bude drugo ili treće 
zaposlenje, koje vrste fleksibilne obuke i profesionalne 
strategije mogu da ih podstaknu da svoju karijeru nastave 

u sektoru obrazovanja?
Poslednje, ali ne i najnebitnije, je uloga žena nastavnika na upis devojčica i 

rezultate učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju, kako možemo privući 
i zadržati kvalifikovane mlade žene u profesiji na svim nivoima, i naročito u 
regijama gde je prisutan manjak ženskih nastavnica u učionici? Obrnuto, kako 
možemo privući muškarce u ženski dominantna područja kao što je predškol-
sko vaspitanje?

Sva ova pitanja i problemi zahtevaju bliže istraživanje. Ako ne utrošimo vre-
me u dijalog sa mladim ljudima i oni međusobno, mo-
žemo da propustimo još jednu generaciju talentovanih 
kadrova i kreativnih umova koji bi mogli da budu na-
stavnici u zemljama kojima su najpotrebniji.

Vlade treba da usvoje različite pod-
sticaje i nagrade koji će motivisati 

mlade nastavnike u radu i da nastave 
da prave razliku u učionici

Mnogi mladi nastavnici imaju više pritiska i zahteva 
nego pre, naročito u zemljama sa visokim GDP. Nacio-
nalne obrazovne reforme povećavaju fokus na standarde 
i obrazovna postignuća i od nastavnika se očekuje da ih 
ostvare i zadrže, ponekad čak i brzinom svetlosti. Za to 
vreme, u siromašnim državama, odnos učenik/nastavnik 

Svetski dan nastavnika 5. oktobar 2019.

MLADI NASTAVNICI: BUDUĆNOST PROFESIJE
(Nastavak teksta sa 1. strane)
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može biti veoma visok. Mladi na-
stavnici su često nedovoljno obučeni 
za pedagoške izazove podučavanja u 
velikim odeljenjima sa ograničenim 
resursima i malim učionicama.

U ruralnim, udaljenim i krizom 
zahvaćenim oblastima, cilj je samo 
da nastavnici ostanu u učionici. 
Selidbe i migracije prouzrokovane 
višom silom, kao što su HIV epide-
mije i druge trenutne bolesti, utiču 
na prisutnost nastavnika u učionici 
i na njihovu motivaciju. Mladi, tek 
obučeni nastavnici, suočavaju se če-
sto da učenicima i zajednicama koje 
su proživele traumu ili su ranjivi 
migranti ili raseljena lica. Početnici, 
naročito žene nastavnici koje se već 
susreću sa problemima povezanim 
sa sigurnošću i radnim uslovima, 
mogu da budu zabrinute zbog izo-
lacije, gubitka veze sa porodicom, 
društvenim vezama i podrškom. Ne 
iznenađuje, ovo su najčešće najteža 
mesta za popunjavanje, tako da i 
muškarci i žene odustanu u kratkom 
periodu. 

Šta nastavu nagrađuje osim onog 
trenutka kada je učitelj svedočio da 
njegov učenik shvata novi koncept 
ili dostiže novi nivo svesnosti? Sim-
boli i gestovi. Zadovoljstvo poslom 
može jednostavno doći od priznanja 

od strane direktora škole, zajednice ili izuzetnih rezultata u učionici, čak i na 
načine koji su mali. To, takođe, znači da bi rukovodstvo škole trebalo da s vre-
mena na vreme razume kako njihovi zaposleni rade i šta je sa motivacijom i 
stresom.

Koji mehanizmi postoje da podrže i ohrabre novajlije i mlade nastavnike 
na sistematičan način? Osnovni mehanizmi su zaštita kvalitetnih kadrova i 
poboljšanje radnih uslova. Na kraju, uključivanje sindikata i vlada u socijalni 
dijalog kako bi se zaštitili i radni uslovi i prava mladih nastavnika, ali i dogovor 
sa vladama šta je to potrebno mladim nastavnicima i kako da ih podrže. Možda 
je najvažnije da postoji redovna prilika za mlade nastavnike da se uključe u 
donošenje odluka i na nivou škola i dalje, jer to im može pomoći da osete da 
su njihovi napori vredni.

Dalja istraživanja iniciraju da su solidno obrazovanje nastavnika i praksa 
važni za motivaciju nastavnika. U ruralnim i udaljenim oblastima, alternativni 
modeli su neophodni da prate mlade nastavnike, dajući im osećaj podrške od 
cele zajednice nastavnika i mogućnosti za napredak karijere. Ovde, obrazovni 
sistemi moraju da istraže snagu „zajednice za učenje“ i umrežene vršnjačke 

grupe da pomognu novajlijama i manje 
iskusnim nastavnicima u suočavanju sa 
dnevnim izazovima u nastavi. Dok obra-
zovni sistemi popunjavaju manjkove ka-
drova sa para-profesionalcima i dobrovolj-
cima, potrebno je uložiti dodatni napor da 
bi okruženje za učenje bilo postavljeno, a 
na svim nivoima kadrovi kvalifikovani, 
kompetentni i adekvatno plaćeni i u mo-
gućnosti da osnaže učenike da daju svoj 
pun potencijal.

Sa perspektive pedagogije, mladi na-
stavnici danas moraju mnogo više da znaju 
od svog osnovnog predmeta. Od njih se 
očekuje da rano prihvate nove tehnologi-
je i konstantne inovacije za svoje učenike, 
kako bi im informacije bile dostupne. Istra-

živanja o nastavnicima naglašavaju značaj redovnih sastanaka sa mentorima ili 
vršnjačkim saradnicima (ovo kod nas ne postoji, prim. prev.) da porazgovaraju 
o praksi. Pristup konstantnom profesionalnom razvoju je drugo centralno pi-
tanje pedagoške podrške. Otkad su „različitost u podučavanju“ različiti metodi 
učenja u fokusu za buduće generacije, obrazovni sistemi moraju da prihvate 
jeftine tehnologije i aplikacije koje mladi ljudi već koriste, omogućavajući im 
da unaprede svoja iskustva i nastavničku praksu dok su u njoj.

Konačno, donosioci obrazovnih i dr. politika treba da omoguće mladim na-
stavnicima više glasa u kreiranju obrazovne politike i prakse u učionici. Uklju-
čivanje u konstruktivni dijalog sa sindikatima može im obezbediti inicijativu. 
To, potom, daje vladama priliku da iskoriste znanje i iskustva hiljada nastav-
nika koji rade u svakom delu zemlje i pametno osmisle kako da mlade ljude 
priključe profesiji.

Bez nove generacije motivisanih nastavnika koji 
žele da prave razliku, obaveza da se „obezbedi 

inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i 
promoviše šansa za celoživotno učenje za sve“ je 

pod znakom pitanja

Analize obrazovanja naznačuju problem sistema politika u shvatanju slože-
ne interakcije faktora koji utiču na strukturu i kvalitet profesije, kao i na moti-
vaciju nastavnika. Ali bolji sistemski odgovor je sada jedini faktor koji igra ulo-
gu u nedostatku nastavnika i krizi u podučavanju. Svet se značajno promenio u 
proteklih 30 godina i kvalifikovani mladi ljudi imaju više mogućnosti u svojim 
karijerama, više nego ikada pre.

Iz ovog razloga razgovori u vezi privlačenja i podržavanja mladih nastavni-
ka moraju ići i van okvira ministarstava prosvete i moraju uključiti diplomce 
sledećih generacija i potencijalne nastavničke kadrove. Sindikati, organizacije 
civilnog društva, direktori škola, udruženja roditelja, školski odbori, inspektori 
i edukatori će takođe biti uključeni u diskusiju da podele svoja iskustva u po-
državanju mladih nastavnika i promovisanju stvaranja vitalne nastavničke sile.

Ono što je napokon bitno je stalna važnost nastavničke misije za mlade ljude 
i fleksibilnost da savladaju promene društveno-političkih i ekonomskih prilika 
širom sveta na način koji vraća prestiž podučavanja mladim i kvalitetnim ka-
drovima. U ovim nastojanjima, mediji i najnovije tehnologije sa kojima se mla-
di identifikuju, pre nego ulogom nastavnika, moraju biti snažni pokretač koji 
će učiniti ovaj posao interesantnim, interaktivnim, povezujućim i zabavnim.

Šta očekujemo od Svetskog dana nastavnika 2019?

Kao i ranije, WTD 2019. će slaviti nastavnike svih godina i svih nivoa njiho-
vih karijera, sa ovogodišnjim fokusom na temu „Mladi nastavnici: Budućnost 
profesije“. Proslava u središtu UNESCO-a u Parizu će okupiti mnoge eminen-
tne da ispričaju kakav je učinak nacionalnih strategija za održivost kadrova i 
obrazovnih institucija sa adekvatno odabranim, obučenim, profesionalno kva-
lifikovanim, motivisanim i podržavnim nastavnicima i edukatorima u dobro 
obezbeđenim, efikasnim i delotvorno vođenim sistemima. Najvažniji je, ove 
godine, glas mladih ljudi i mladih profesionalaca koji mogu (po)želeti da po-
stanu nastavnici ili da preduzmu prvi korak u nastavničkom pozivu.

Svetski dan učitelja 2019. će publikovati izjave iskusnih nastavnika, ali i na-
stavnika pripravnika nastale kroz panel diskusije sa gostujućim govornicima, o 
čemu će izdati knjigu sa fokusom na karijere nastavnika i primere ohrabrivanja 
mladih za nastavnički posao, naravno sve u slavu nastavnika. 

Odnos učenika i nastavnika u osnovnom 
obrazovanju

Rwanda 57,85937881
Mozambique 52,43682861
Burundi 49,61434174
Tanzania 47,15283966
Pakistan 44,78200912
Cameroon 44,61320877
Afganistan 44,00994873
Benin 43,56977081
Uganda 42,65911102
Côte d’Ivoire 42,42644882
Zambia 42,05995941
Cambodia 41,66267014
Burkina Faso 40,68125916
Togo 40,12612915

… …
BiH 17,19916916
North Macedonia 14,40653992
Serbia 14,28392029
Slovenia 13,80156994
Croatia 13,50611019
Montenegro -

… …
Ukraine 12,99452972
Suriname 12,92370987
Bahrain 12,15923977
Antigua and Barbuda 12,05576038
Qatar 11,77466965
Malaysia 11,65559959
British Virgin Islands 11,6167202
Brunei Darussalam 10,18251991
Maldives 10,16277981
Oman 10,12767982
Andorra 10,50000000
Georgia 9,015330315
Kuwait 8,858599663
Cuba 8,827309608
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Lični stav

Piše: Vladica Cvetković*

Dvanaestodnevna rektoratska kriza okončana je tako 
što su, posle brojnih pregovora i unakrsnih izjava, studenti 
napustili zgradu Kapetan Mišinog zdanja i predali ključ (i 
čuvarkuću) rektorki Ivanki Popović. Rektorka je izgovori-
la svoje: „Studenti su u pravu!“, a oni su izložili transparent 
koji glasi: „Ne damo rektorku!“, tako da sada možemo „svi 
na svoje radne zadatke“. Bilo bi možda i nekog Kozaračkog 
kola, ali nije bilo dovoljno studenata.

U tekstu od pre nedelju dana, dok je događaj još uvek 
bio u fazi zapleta, napisao sam: „Kao najverovatniji epilog 
blokade Rektorata… vidim izlazak studenata bez većih inci-
denata i nastavak po starom.“ Sada je red da kažem da sam 
u poslednjem delu ove dobronamerne prognoze izgleda po-
grešio, kao i da me to iskreno raduje.

To da neće doći do većih incidenata nije bilo teško predvideti. Naime, iako 
eksponenti trenutne vlasti u Srbiji vrlo često reaguju i glupo i nepromišljeno, a 
ponekad i izrazito prostački, oni to ipak sebi retko dopuštaju u situacijama koje 
mogu da ih direktno ugroze. Kada je gusto, onda se pitaju pravi i (verovatno) 
ozbiljno plaćeni savetnici, a ne Atlagići, Rističevići i njima slični napredni liko-
vi, koji su za mnogo manje (nekada se zaista pitam za koliko?) spremni da na-
srnu na bilo koga i izvređaju ga bez ikakvih dokaza, kao i bez posledica po sebe, 
uostalom. Takvima jeste svašta dopušteno, to smo više puta videli, ali samo dok 
ne postane opasno, a sa studentima u protestu nema igranja.

Savetnici najviših nivoa vlasti su, to je očigledno, i ovu malu grupu studenata 
shvatili najozbiljnije, kao kratak fitilj na velikom buretu baruta, pa su napred-
njački jurišnici svih tipova svesti i obrazovanja ovoga puta bili zauzdani. Sve 
je medijski prošlo neuporedivo sa drugim događajima u kojima je takođe bio 
ugrožen interes vlasti. Uzmimo, recimo, proteste 1 od 5 miliona, nije bilo dana 
a da se na žutim naslovnicama ne pojavi neko od govornika ili simpatizera pro-
testa, oklevetan(a) na najružniji mogući način. Nasuprot tome, blokada Rek-
torata kao da se odvijala u Zanzibaru, pa su dnevna dešavanja u vezi sa ovom 
krizom prenosili jedino Danas i N1.

Najveći deo poluštampe uglavnom se bavio ličnom higijenom učesnika Pa-
rova, dakle samim sobom, dok se RTS u priču uključio tek u završnom stadiju-
mu krize, odnosno tek kad se pojavila čuvarkuća.

A sada o onome u čemu sam kao prognozer pogrešio, na sreću svih nas. Pri-
znajem, nisam očekivao da će rektorka Popović zadovoljiti zahteve studenata, 
čak i ako uzmemo u obzir da su tokom čitavog trajanja blokade i sami zahtevi 
bili u stalnoj promeni.

Čini se da je ovo fluktuiranje zahteva išlo naruku i jednoj i drugoj strani, kao 

da su pregovori uspeli ne onda kada je rektorka prihvatila ono 
što su studenti od početka tražili, već onda kada su studenti 
(ili svi zajedno?) uspeli da formulišu zahtev koji je rektorka 
bila u stanju da ispuni. Ali da se okanem nagađanja i rezimi-
ram (uz jedno iskreno bravo): rektorka Ivanka Popović je obe-
ćala da će slučaj sumnjivog doktorata i nesumnjivog plagijata 
(ovo drugo sam dodao ja) Siniše Malog biti sigurno okončan 
do 4. novembra ove godine.

Još nešto, što je daleko važnije: profesorka Popović je izja-
vila, parafraziram, da se i studenti i ona nalaze u istoj borbi za 
odbranu univerziteta.

Za mene je ovaj obrt toliko pozitivan da odbijam da izgovo-
rim bilo šta od zamerki rektorki Popović, iako one postoje, a 
i same se nameću. Poput konstatacije da se pružena garancija 
zapravo svodi na jednostavno obećanje da će Etička komisija 
raditi svoj posao i u već zadatim rokovima, iz čega sledi i lo-

gično pitanje zašto je za ovo bilo neophodno da studenti opsedaju Rektorat ili, 
s malo više (realnog) cinizma: da li je moguće da Beogradski univerzitet jedino 
blokadom može da se natera da se ponaša normalno?

Ipak, da se ovoga puta svi ostavimo negativnih stavova, skepse i opstrukcije i 
probamo da podržimo jedan pravi i merljiv pozitivan događaj. U našem društvu 
ima previše stabilno negativnih stanja i neprekidnih urušavanja svega i svačega, 
u čemu godinama ne vidimo nikakve dobre poteze, pa makar i one zadocnele.

Zato iskreno podržimo postupak i studenata i rektorke Ivanke Popović i gle-
dajmo na ovo što su oni uradili kao na privremeno reinstaliranje kičme jednom 
kritično pogrbljenom i poniženom univerzitetu. Za konačno podizanje glave i 
uspravnog akademskog hoda biće potrebno mnogo više, do toga ne mogu da 
nas dovedu drugi, nego svi mi koji o ovome isto mislimo (i isto ćutimo).

Nije bitno da li će Mali ostati ministar već to da mu naš najveći, najstariji 
i, prema svim postojećim rangiranjima, najbolji univerzitet nikada ne uruči 
diplomu doktora nauka.

Ako sada smognemo snage i svim političarima za ubuduće kažemo da Uni-
verzitet u Beogradu nije prečica do doktorata za svakog trgovca moći, onda će 
se miran san pokvariti i onima koji ne znaju ni šta su studirali, ni gde im je (bio) 
fakultet, ni ko je umesto njih plagirao njihov diplomski ili magistarski rad, i to 
na svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji. 

U obećanju kojim je profesorka Ivanka Popović „oslobodila“ Rektorat nema 
takvih garancija, niti je ona takve garancije mogla da pruži. To je, rekoh, nešto 
što zavisi od većine, od toga kako svako od nas pojedinačno ovih dana stoji sa 
svojom sopstvenom kičmom.

 *redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i dopisni član SANU

REMONT KIČME NA BEOGRADSKOM 
UNIVERZITETU

(Nastavak teksta sa 1. strane)

REKTORKA NIJE MALA
(Nastavak teksta sa 1. strane)

Piše: Snežana Čongradin*

Rektorka je to, dakle, zaključila, 
nakon razgovora sa studentima. A 
rektorka nije student, niti je mala. 
Ona je rektorka celog univerzite-
ta. Očekivalo bi se da ona to sama 
zaključi, recimo, u razgovoru sa 
nekim kompetentnijim od stude-
nata? I da se odlučila na ovaj korak 
ne pod pritiskom studenata, već da 
je sama inicirala ovakav ishod, ili 
da je, pak, na to je nagovore pro-
fesori Beogradskog univerziteta? 
Kao i da se, recimo, ovakav ishod 
dogodio mnogo ranije?

Pre ovakvog ekstremnog zahvata klinaca od jedva 
dvadesetak godina? Jer je doktorat Siniše Malog, biv-
šeg gradonačelnika Beograda, jednog od najviđenijih 
kao odgovornog za različite bahanalije po Beogradu, 
od bespravnog rušenja u Savamali, do neopravdanog 
trošenja ogromnih sredstava iz budžeta građana, upi-
tan godinama unazad! Da bi ga, potom, nakon obelo-
danjivanja svih mahinacija, predsednik Srbije, Alek-
sandar Vučić, postavio na mesto ministra, zamislite 
čega – finansija.

Rektorki to nije bilo dovoljno svih ovih godina, da 
podigne glas, da alarmira struku, da se aktivira u smi-

slu toga da uslovi sopstveni poziv, 
funkciju, koja je neupitno u najči-
stijem javnom interesu, interesu 
naše dece. Stoga, da našu rektorku, 
ta naša deca, upućuju na činove 
koje bi, pod pritiskom minimalnih 
očekivanja, trebalo sama da pre-
duzme, a, da se, potom, ona slavi 
kao nekakav heroj, jer je uradila 
ono zbog čega je zapravo odavno 
trebalo da da ostavku jer na nika-
kav pomak, pretpostavimo, ne bi 
naišla – dosta je bizarno.

Ponovimo, nakon razgovora sa 
studentima, shvatila je da, ponovi-
mo, „upitnost doktorata i sporost 

rešavanja validnosti doktorata ministra finansija Si-
niše Malog narušava ugled Univerziteta“. Kao rezultat 
inicijative studenata koji borave u Rektoratu, Senat, 
Savet i Studentski parlament BU traže od Odbora za 
profesionalnu etiku da do 4. novembra 2019. godine 
donese svoju konačnu odluku o tome da li u izradi 
doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi 
neakademskog ponašanja plagiranja.

Ovaj datum predstavlja period od sedam dana od 
maksimalnog roka za dostavljanje odgovora Fakul-
teta organizacionih nauka, čime se rok za donošenje 
konačne odluke značajno skraćuje. Upravi FON je 

preporučeno da Fakultet dostavi Odboru za profesi-
onalnu etiku svoj Izveštaj sa mišljenjem i pre isteka 
roka“, navodi se u saopštenju rektorke. „Kao rektorka 
Univerziteta u Beogradu, prihvatam moralnu odgo-
vornost i stajem uz svoje studente koji borave već dva-
naest dana u zgradi Rektorata i bore se za autonomiju 
i ugled Univerziteta“, naglasila je ona. Rektorat prihva-
ta odgovornost za rešavanje pitanja doktorata, koje se, 
kako navode, odlaže više od pet godina.

„Studenti koji su učestvovali u blokadi Rektorata 
ne smeju da snose disciplinske, niti bilo kakve dru-
ge akademske posledice. Takođe, angažovana lica na 
obezbeđenju zgrade Rektorata ne snose odgovornost 
za zastoj rada Rektorata. Univerzitet će preuzeti sve 
raspoložive mere da otkloni eventualne posledice 
zbog zastoja njegovog rada“, navodi se u saopštenju 
iz Rektorata.

Preuzela je odgovornost. To, razume se, niko ne 
spori. Naišla je najjači udar Aleksandra Vučića, pro-
zvana da je stranački aktivista, i tome slične gluposti, 
kakve samo jedna politička hulja i diktator može da 
izgovori i učini. Ali, za opšte dobro i javni interes, 
nebitne su ličnosti i njihove sudbine. Važna je istraj-
nost u maksimalnim očekivanjima od ljudi koji su 
preuzeli da se bave najodgovornijim javnim funkci-
jama.

 *”Danas”, 26. septembra 2019.
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Пише: Зоран Р. Томић*

„Човек уопште није знао шта 
је хтео, а ја сам му то предочио на 
најделотворнији начин, рекао сам 
му да је оно што он ради болесно… 
да је читава његова егзистенција бо-
лесна, те да је све што он чини глупо, 
да не кажем бесмислено… С друге 
стране, ту јасно долази до изражаја 
нека врста мегаломаније…., јер 
уопште не испуњава услове за тај 
посао, ни један једини услов, чак 
ни онај најмањи“ (Томас Бернхард, 
Поремећај, 79)

1) Изгледа да за појединце, чак и 
првобитно нађених приближно 7% 
интелектуално присвојеног туђег, у 
тзв. докторату г. Малог, није убедљиво за његово – био факултетско, било 
универзитетско – поништавање, односно одузимање. А поднети су јаки до-
кази да је (ис)тог непочинства било неупоредиво више. И квантитативно, 
и квалитативно! Али и ово до сада – непорециво утврђено – више је него 
довољно да прозвани сам одступи, односно експресно – ако ни због чега дру-
гог, онда због тога – буде разрешен министарске функције У међувремену, 
ФОН се „крије“ иза некакве стручне комисије, другостепени универзитет-
ски етички орган чека нову одлуку првостепеног, а ректорка, следствено (!?), 
нову другостепену одлуку, по вероватној новој жалби (сиц!). И све тако до 
неких хипотетичких нових избора, бојкота и блокади.

Уместо да – паралелно – челница Универзитета упозна, „подсети“ Владу 
на – М/мали или велики, свеједно – неопростив, беспоговорни деликт једног 
од њених кључних чланова. Политички, правни етички, професионални. 
Па да се изврши додатан – снажан, легитиман и легалан – широк академски 
притисак на владајућу партијско-државну гарнитуру. Да се та срамна, блази-
рана дугоходајућа афера најзад затвори, и политички и правно. Или је току 
„академска“ Савамала 2? А можда се, код министарских плагијата, бодови на 
Шангајској листи рачунају двоструко?

2) А ви сви, привремени политички моћници који сте прекршили и крши-
те све што се могло и може прекршити – и Устав и законе и морал, и поделу 
власти и владавину прва, ви који урушавате парламентаризам, не поштујете 
ни уговоре ни договоре, не осврћете се на правду, и ваљане обичаје, на јавни 
поредак, грађанску пристојност и добар укус, ви који немате никакве обзи-
ре и границе ни према коме, ви који флагрантно непрекидно газите бројне 
основне људске слободе и права, као и аутономију универзитета, ви који 
тргујете оним што није ваше и чиме се нипошто не сме трговати, ви који по-
кушавате да нас обмањујете плагијатима, фалсификатима, којекаквим избо-
рима и некаквом наводном бољом будућношћу – ви нам нећете, не смете и не 
можете држати лекције о патриотизму и традицији, о тобожњим скандали-
ма, а ни о било чему другом – па ни о (не)оправданости симболичног проте-
ста групе храбрих а очајних младих људи згрожених дугогодишњим и све го-
рим стањем у држави и друштву!! Јер они својим вапајем само покушавају да 
сачувају оно што је од академизма и достојанства Универзитета преостало.

3) Елем, ректорка је у датој неприлици рекла и учинила шта је могла, а чак 
се изгледа и политички шеф осумњиченог плагијатора у свом стилу одре-
као – у рукавицама, разуме се – свог дојучерашњег савамалског штићеника. 
Остављајући му простор да демисионира. Јер, када добрано оштећени балон 
прети да се стрмоглави, ваља се немилосрдно и хитро ратосиљати сувишног 
терета. Живела гравитација!

 *професор Правног факултета у Београду

Лични став

СТУДЕНТСКИ  
ПИЛОТ-ПРОЈЕКАТ
Поводом „мале“ опсаде Ректората 

Универзитета у Београду
Пише: Гордана Суша*

То је закон, Вучић је закон! За 
напредњачко бирачко тело, одно-
сно за медије који их филују овак-
вим закон вестима то је сасвим 
довољно да их не боли глава, и 
прећутаће да Мали није плагирао 
само 7 већ 30 одсто дисертације 
како тврди професор Карапанџа! 
За њих је потпуно неважно да 
открију „комплетне идијоте“, јер 
су рушили ноћу када је Вучић 
рекао да би рушио дању у Сава-
мали!

Конзументи таквих информа-
ција никада нису сазнали да 
је била једна тестера на про-
тестима „1 од 5 милиона“, а не неодређена множина тестера, како су 
мултимедијално понављали представници власти, и никада нису сазна-
ли зашто је макета вешала лоша, огромно, лоша и непријатељска ствар а 
макета тенка, добра, огромно, добра као у измишљеним земљама где се 
није излагала… Њих не занима Марија Лукић, већ само Јутка, којем дају 
подршку, нелегално изграђена зградурина на Панчићевом врху, а пого-
тово немају разлога да их занима каква је улога оца министра полиције, 
који је такође плагијатор, мислим министар, у трговини оружјем.

Да гледају Н1, читају Данас и неке истраживачке портале као што 
су ЦИНС, КРИК и БИРН, мало би поразмислили! Њима актуелна 
власт не да да размисле! Зготовљеним, полуистинама и исфризираним 
информацијама, мељу реалност до неиздржа! Зато испод радара заин-
тересованог мњења пролази уништавање београдског дрвореда с обе 
стране улица Краљице Марије и 27. марта, с очигледном намером да се 
исто догоди у продужетку исте трасе у Џорџа Вашингтона и Душанове у 
дужини од три и по километра! Не само што је сваком стаблу засечено 
корење, без икакве обраде око њега и заштите од пропадања па су, на-
жалост, велики изгледи да се буквално сасуше и можда већ следеће го-
дине ископавају, већ је један препаметан ум, после гејзира и пробијања 
магистралне водоводне цеви, залио асфалтом корење.

Онда је други препаметан ум, схвативши да је намера преочигледна, 
почео да разбија асфалт око дрвећа које се попут аветињских костура 
већ сада надвија над „ремек-делом“ реновираних улица. А улице се, ис-
паде, обнављају тако да се не поправљају или мењају цеви испод њих, 
што се може закључити из изјаве градоубице и дрвосече на власти, 
који је рекао да ту цев стару скоро четрдесет година нису мењали ни 
жути?!!!! Овако извртање чињенице, да би се мњење подредило интере-
су власти назива се манипулација! Што је манипулација већа аргумент 
снаге, сетих се Милошевића, све је већи. Вучићевим аргументом снаге о 
безначајном продужетку радова за месец дана, забетониран је евиден-
тан скандал „коцкара“ на Тргу републике. То значи да су градња и нечија 
уградња сасвим успешно обављени!

Зато кад у свим његовим електронским и писаним медијима видим 
слику Вучићеве ненајављене посете Књажевцу сниману мобилним теле-
фоном да би доказао како не користи државне ресурсе у предизборној 
кампањи, знам да се иза брда нешто ново ваља. А то је очекивање да 
цела јавност падне ничице јер су напредњаци пристали, прво, на раз-
говор а потом и на испуњавање неких захтева опозиције и невладиног 
сектора, као да им то и до сада није била законска обавеза! Кобајаги 
толерантна и за дијалог спремна власт нуди измене за побољшање из-
борних услова, ту је и европски напредњачки партнер Мекалистер с 
предлогом враћања опозиције у парламент и разговоре у две фазе, пре 
и после избора и све то није намењено сумњичавој, побуњеној али 
упорној мањини већ сопственом и неопредељеном бирачком телу а што 
је истовремено и гест бона фиде према Европи чија је некритичка под-
ршка стабилократији довела до садашњих проблема!

Постоји, дакле, један велики проблем, ко може да верује овој власти? 
Јер, да искрено жели да унесе дах демократије и равноправности разли-
читих политичких опција у друштвени и политички живот Србије коју 
је располутила, већ сада би медији требало да буду отворени за плура-
листичка мишљења, већ сада би се давали одговори на бројна питања 
а уважили би се и релевантни разлози за јавног интерес да се из за-
кона о доступности информација не искључују друштва капитала, то 
јест државне фирме које су генератор корупције! Само то за почетак 
веровања!

 “Данас”, 25. септембар 2019.

ЗА ПОЧЕТАК 
ВЕРОВАЊА

(Наставак текста са 1. стране)



10 strana Septembar-Oktobar 2019.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2019. 
godine iznosila je 76.056 dinara, dok je proseč-
na zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 

55.042 dinara.
Rast bruto zarada u periodu januar–jul 2019. godine, 

u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,9% 
нominalno, odnosno 7,5% realno. Istovremeno, neto za-
rade su porasle za 10,1% nominalno i za 7,7% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, pro-
sečna bruto zarada za jul 2019. godine nominalno je veća za 11,8%, a realno 
za 10,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,9%, odnosno za 
10,1% realno.

Medijalna neto zarada za jul 2019. godine iznosila je 42.534 dinara, što znači 
da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

Zaradu čine: 1. zarade zaposlenih u radnom odnosu, uklјučujući naknade za 
dežurstva, za rad noću i po smenama, nedelјom i praznikom; naknade za ishra-
nu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, 
praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u 
radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, 
nagrade, bonusi i sl. i  2. naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po 
osnovu ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za 
bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao 
i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlјi i inostran-
stvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine 
zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jedno-

kratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogreb-
nih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog obolјenja, 
jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne pla-
ćaju porezi i doprinosi.

Istraživanja pokazuju da u Srbiji od oko 1.000 lјudi samo dvoje ili troje 
štedi u bankama. Trećini njih mesečno u džepu ostane višak novca pa 
bi ga mogli investirati makar na štedni račun. Dobili bi mršavu kamatu, 

ali bi se makar zaštitili od lopova. Procene govore da kod nas u slamaricama i 
čarapama ima oko 3,5 milijarde evra. Istovremeno, štednja na bankovnim ra-
čunima kod nas već uveliko prelazi deset milijardi evra.

U medijima su neretki naslovi o tome da provalnici upadaju u kuće i sta-
nove i uspešno obijaju sefove. Trud se 
obično isplati jer znaju ko nije kod kuće 
i gde se čuva novac. Lopovi kao da prate 
ekonomske biltene i statistitku pa znaju 
da građani Srbije u „slamaricama” čuva-
ju oko 3,5 milijarde evra. Ni druga strana 
nije naivna i gleda da svoju ušteđevinu 
zaštiti kako zna i ume. Prodavci sefova i 
bezbednosne opreme govore o tome da 
se sve češće kupuju brave, kamere i alar-

mi i ugrađuju sefovi.
Ekonomisti savetuju da je mnogo sigurnije da novac bude na računu jer na 

taj način, kažu, ipak cirkuliše, a na iznosu oročenom na duži period moguće je i 
zaraditi. Zašto onda slamarice i dalјe za mnoge vlasnike novca imaju svoje dobre 
strane? Mnogi se još sećaju storije sa starom deviznom štednjom pa računaju da 
je njihovo samo ono što je kod njih. Država garantuje za isplatu iznosa do 50.000 
evra u slučaju da banka ode u stečaj ili likvidaciju. U nekoliko navrta kada se to 

dogodilo, ta obaveza je ispunjena. S druge 
strane, i banke ne nude više kamate kakve 
su bile do pre desetak godina. Dovolјno 
je reći da je pre osam godina na oročenu 
štednju u evrima stopa na 12 meseci bila 
između osam i deset odsto na godišnjem 
nivou. Prošle godine bankari su za taj pro-
izvod nudili 0,25 odsto, a na taj prinos još 
se plaća i porez državi od 15 odsto pa je 
izvesno da će štediša dobiti skoro pa ništa. 

Statistika

PROSEČNA ZARADA U JULU 55.042 DINARA

MALI: PLATE VEĆE U DECEMBRU

OD 1000 GRAĐANA SAMO TROJE ŠTEDI U BANCI

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji,  
po delatnostima

Zarade Neto zarade 
VII 2019 I–VII 2019 VII 2019 I–VII 2019

Ukupno 76 056 74 922 55 042 54 278
Poljopoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 67 868 64 481 49 110 46 745
Rudarstvo 124 658 120 816 89 418 86 785
Prerađivačka industrija 68 630 67 376 49 731 48 897
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 130 902 124 965 93 369 89 219
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 65 476 65 114 47 458 47 219
Građevinarstvo 70 327 65 785 51 281 47 899
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 63 413 62 568 46 100 45 533
Saobraćaj i skladištenje 72 568 68 648 52 846 50 131
Usluge smeštaja i ishrane 47 874 46 782 34 741 33 975
Informisanje i komunikacije 133 691 132 998 97 307 97 032
Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 131 015 135 178 94 644 98 099
Poslovanje nekretninama 77 329 74 524 56 459 54 272
Stručne, naučne, informacione i tehničke delatnosti 94 329 93 044 68 348 67 493
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 68 127 66 799 49 397 48 507
Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje 87 936 89 014 63 132 63 896
Obrazovanje 78 907 77 422 56 831 55 793
Zdravstvena i socijalna zaшtita 75 686 75 564 54 549 54 467
Umetnost, zabava i rekreacija 62 839 62 556 45 569 45 410
Ostale uslužne delatnosti 57 276 57 410 41 276 41 399

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

VII 2019
VI 2019

VII 2019
Φ 2018

VII 2019
VII 2018

I-VII 2019
I-VII 2018

VII 2019
VI 2019

VII 2019
Φ 2018

VII 2019
VII 2018

I-VII 2019
I-VII 2018

Nominalni indeksi 102,8 110,8 111,8 109,9 102,6 110,9 111,9 110,1
Realni indeksi 103,0 108,9 110,0 107,5 102,8 109,0 110,1 107,7

Prosečne zarade jul 2019.
Zarade Neto zarade

VII 2019 I–VII 2019 VII 2019 I–VII 2019
Republika Srbija – ukupno 76 056 74 922 55 042 54 278

Zarade zaposlenih u radnom odnosu 76 526 75 364 55 404 54 619

Zarade zaposlenih van radnog odnosa 50 927 50 254 35 704 35 224

Zarade zaposlenih u pravnim licima 80 770 79 591 58 527 57 733

Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 41 498 40 317 29 498 28 664

Zarade u javnom sektoru 85 632 84 427 61 568 60 736

Zarade van javnog sektora 71 647 70 464 52 037 51 248

Najavlјene veće plate za zaposlene u javnom sektoru 
biće obračunavane od 1. novembra, a isplaćene već 
početkom decembra, rekao je 17. septembra ministar 

finansija Mali DR Siniša. On je za ružičastu  televiziju rekao da 
će prosečne plate biti 500 evra već u decembru. To je cilј za koji 
smo se borili, a da li je dovolјno, smatram da nije, ali je to više od 
proseka od 300 evra koliko je bilo ranije, rekao je Mali i ostao živ.  

Državni rizničar je objasnio da je prosečno povećanje plata 9,6 
odsto, a da je prošle godine iznosio 8,6 odsto i ocenio da nikada 
većeg povećanja nije bilo. „Jasna je namera je da u što kraćem 
roku podignemo standard građana Srbije“, rekao je državni rizni-
čar  i dodao da država želi i da se podigne nivo usluga u zdravstvu 
i prosveti.

Čuvar državnog trezora je potvrdio da će 3. oktobra biti 
nastavlјeni razgovori sa delegacijom Međunarodnog mone-
tarnog fonda, ali je ocenio da je odluka o povećanju plata uvek 
na Vladi Srbije, kojoj je najvažniji rast domaće ekonomije. On 
je podsetio da je Srbije prošle godine imala ekonomski rast od 
4,5 odsto i ocenio da ove godine „rast neće biti ispod 3,5 odsto“. 
Kako je ocenio, neki od lјudi koji su bili u dilemi hoće li otići iz 
Srbije sada bi mogli da odluče da ostanu jer su plate iz godine u 
godinu sve veće. Ako ovako nastavimo, zašto i narednih godina 
ne bismo povećavali plate, da lјudi vide jasan trend napretka, a to 
je klјučan faktor pri donošenju odluka hoće li se ostajati u Srbiji, 
rekao je Mali.

U zemlјama Srednje i Istočne Evrope najviše novca 
za štednju u bankama izdvajaju Austrijanci, čiji prosečni 

depoziti mesečno iznose oko 240 evra. Na začelјu su građani 
Srbije s oko 37 evra. Razlika u kamatama je opet u korist 

razvijenih zemalјa. Tako su kamate na oročena sredstva pola 
procenta, a kod nas polovina od toga.
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ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
ГРАЂАНИМА ОД СТРАНЕ ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА
Заштитник грађана као независна ин ституција, овлашћен је 

да контролише поштовање права грађа на, па и право на правну 
помоћ и да утврђује повреде тог права учињене актима, радњама 
или нечињењем надле жних служби, али прописивање да струч-
на служба заштитника грађана може обављати послове пружања 
правне помоћи грађанима није у складу са Уставом и законом.

Из образложења:

Уставни суд је утврдио да одредба члана 1. став 2. Од луке о условима 
и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града 
Крушевца („Сл. лист града Кру шевца“, бр. 14/08, 15/08 и 1/11), није 
у сагласности са Ус тавом и законом. Том одредбом прописано је да 
по слове пружања правне помоћи грађанима обавља струч на служба 
Заштитника грађана.

Из одредаба Устава и Закона о локалној самоуправи („Сл. глас-
ник РС“, бр. 129/07), по оцени Уставног суда. следи да је право на 
правну помоћ Уставом зајемчено право, које се остварује на два на-
чина: преко правне помоћи које пружа адвокатура као независна 
и самостална професионална делатност и преко служби правних 
помоћи које се оснивају у јединицама локалне самоуправе. За кон о 
локалној самоуправи није определио како и преко којих органа оп-
штина, односно град организује службу правне помоћи грађанима, 
као што није определио ни по ложај заштитника грађана у општини, 
односно граду, већ је само одредио да јединица локалне самоуправе 
може ус тановити заштитника грађана чије је овлашћење да контро-
лише поштовање права грађана, утврђује повреде учиње не актима, 
радњама или нечињењем органа управе и ја вних служби ако се ради о 
повреди прописа и општих аката јединица локалне самоуправе (члан 
97).

Имајући у виду да је скупштина општине, односно града, према 
Уставу, овлашћена да оснује службу правне помоћи, те у складу са 
Уставом и законом пропише уређење и надлежност својих органа, 
а да је, у конкретном случају, Скупштина града Крушевца, поред 
тога што је предметном Одлуком о условима и начину пружања 
правне помоћи грађанима на територији града Крушевца уредила 
шта представља правну помоћ и из чега се она са стоји, одредбом 
члана 1. став 2. исте одлуке прописала да послове пружања прав-
не помоћи грађанима обавља стру чна служба Заштитника грађана, 
Уставни суд је утврдио да наведена одредба није сагласна са Уста-
вом и Законом.

Наиме, из одредаба Закона и Статута несумњиво произлази да за-
штитник грађана није део општинске, одно сно градске управе, већ 
је посебан орган општине. односно града који се може установити 
ради контролисања поштовања права грађана, утврђивања повреде 
учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних 
служби ако се ради о повреди прописа и општих аката једини ца ло-
калне самоуправе, а да општина, односно град, пре ко својих органа 
у складу са Уставом и законом организује службу правне помоћи 
грађанима, те да општинска, односно градска управа обавља струч-
не и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и 
градско веће. Стога, Уставни суд сматра да није у складу са Уставом и 
законом прописивање да стручна служба заштитника грађана може 
обављати послове пружања пра вне помоћи грађанима, како је то 
прописано чланом 1. став 2. Одлуке о условима и начину пружања 
правне по моћи грађанима на територији града Крушевца. Ово 
тим пре што је заштитник грађана особен орган, и независна ин-
ституција, овлашћен да контролише поштовање права грађа на, па и 
право на правну помоћ и да утврђује повреде тог права учињене ак-
тима, радњама или нечињењем надле жних служби. (Одлука Устав-
ног суда, У-бр. 148/11 од 13. септембра 2012)

ЗАСТАРЕЛОСТ НОВЧАНИХ 
ПОТРАЖИВАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
Након истека рока застарелости, запослени губи право да суд-

ским путем оствари новчана потраживања из радног односа.

Из образложења:

Одредбама члана 123. Закона о раду (важећем у време када су ту-
жиоци тражили исплату зарада) било је прописано да сва новчана 
потраживања из радног односа застаревају у року од три године од 
дана настанка обавезе. Првостепени суд је правилно закључио да је 
именованом тужиоцу за период од 01. 09. 2004. године до 31. 07. 2005. 
године по основу неисплаћених зарада потраживање застарело те да 

је последњи дан рока од три године истекао 01. 08. 2008. године одно-
сно 01. 09. 2008. године.

Именовани тужилац је потраживање пријавио дана 06. 11. 2009. го-
дине (након подношења тужбе), када је потраживање већ било заста-
рело, док је тужбу поднео 11. 06. 2009. године у сваком случају након 
истека рока застарелости од три године. Другоименованом тужиоцу, 
чија се потраживања на име зараде односе на период од 01. 09. 2004. 
године до 31. 07. 2005. године, иста су застарела истеком дана 01. 09. 
2008. године. Потраживање је пријавио дана 06. 11. 2009. године, туж-
бу је поднео 11. 06. 2009. године, након истека законом прописаног 
рока.

Првостепени суд је правилно одлучио на основу члана 123. За-
кона о раду и чл. 361. ст. 3. Закона о облигационим односима да је 
потраживање тужилаца у целости застарело, те да су тужиоци ис-
теком рока застарелости од три године изгубили право да своје 
потраживање остваре судским путем. (Пресуда Привредног апела-
ционог суда, Пж. 5541/2013(2) од 18. јуна 2014)

ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА КОД 
ТУЖБЕ ЗАПОСЛЕНОГ ПОДНЕТЕ ЗБОГ 

ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ 
 
Тужба запосленог која је поднета по Закону о спречавању 

злостављања на раду мора бити усмерена на послодавца као 
туженог, пошто у таквом спору постоји искључива пасивна 
легитимација послодавца.

Из образложења:

Одговор на правно питање пасивне легитимације у спору ради 
спречавања злостављања на раду даје на потпун и прецизан начин 
одредба члана 29. Закона о спречавању злостављања на раду. Према 
њеном садржају, запослени који сматра да је изложен злостављању 
од стране послодавца са својством физичког лица или одговорног 
лица у правном лицу може против послодавца да поднесе тужбу над-
лежном суду у року из члана 14. став 2. овог закона.

Право да поднесе тужбу против послодавца због злостављања на 
раду или у вези са радом има и запослени који није задовољан исхо-
дом поступка заштите од злостављања код послодавца, у року од 15 
дана од дана достављања обавештења, односно одлуке из члана 20. ст. 
2. и 3. и члана 23. истог закона.

Тужбом из ст. 1. и 2. члана 29. не може се побијати законитост 
појединачног акта послодавца којим је решавано о правима, обавеза-
ма и одговорностима запосленог из радног односа. Против тог акта 
запослени има право на судску заштиту у складу са посебним зако-
ном којим је прописана судска заштита. Спор из ст. 1. и 2. овог члана 
јесте радни спор.

Ако Законом о спречавању злостављања на раду нису предвиђена 
посебна правила, у споровима за остваривање судске заштите због 
злостављања на раду или у вези са радом сходно се примењују одред-
бе закона којим се уређује парнични поступак.

Кључни искази из ове норме су: запослени који сматра да је из-
ложен злостављању на раду, право да поднесе тужбу, против посло-
давца. Прва два исказа дају одговор на питање ко је титулар права на 
подношење ове тужбе, док последњи исказ даје одговор на питање 
против кога се подноси тужба. Пасивно легитимисан је искључиво 
послодавац, док активну легитимацију има запослени који сматра да 
је изложен злостављању.

При томе је за одговор на ово питање ирелевантно да ли је у по-
ступку интерне заштите који је иницирао запослени који сматра да 
је изложен злостављању послодавац активирао поступак утврђивања 
одговорности мобера и донео одговарајућу одлуку.

Словом Закона је изричито из предмета заштите од злостављања 
изостављено право запосленог који сматра да је изложен злостављању 
на тужбу против појединачног акта којим је решавано о његовим 
правима, обавезама и одговорностима. О томе се решава по посеб-
ном закону за судску заштиту, као о појединачном праву запосленог. 
То је значење и исказа из одредбе члана 29. став 3.

Законски разлог овог решења је у обавези послодавца да створи 
услове за здраву и безбедну средину и, с тим у вези, организује рад 
на начин којим се спречава појава злостављања на раду – аргумент 
из одредбе члана 4. Закона о спречавању злостављања на раду. При 
томе се не искључује право на тужбу ради накнаде штете запосленом 
који се нашао у овој ситуацији, али као оштећеног против штетника 
– лица које је непосредни извршилац радњи из истог чињеничног 
догађаја, као на пример по основу повреде части, угледа одно-
сно права личности, али не по овом закону. (Правно схватање 
усвојено једногласно на заједничкој седници апелационих судова: 
Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Нишу, Апелаци-
оног суда у Новом Саду и Апелационог суда у Крагујевцу, одржаној 
11. априла 2014) 

Правници одговарају
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MILIJARDERI BEZ DIPLOME
 
Bil Gejts i Mark Zakerberg ispisali su se sa Harvarda, Dejvid 

Gefen je odslušao samo tri semestra na fakultetu, Ralf Loren, 
Ted Tarner i Stiv Džobs, takođe su odustali od diplome najvišeg 
stepena. Milijarderi, koji su odustali od fakulteta, očito znaju 
šta rade, a u proseku imaju 9,4 milijarde dolara. S druge strane, 
milijarderi s doktoratom u proseku imaju 3,2 milijarde dolara, 
piše portal „Investitor.me”, a prenosi Tanjug. 

Na Forbsovoj listi više je ljudi koji su odustali od fakulteta od 
ljudi s doktoratom – 63 na prema 21. U SAD samo 2,5 miliona 
ljudi ima doktorat, a na desetine miliona ljudi odustalo je od 
fakulteta.

Kad se prouče statistički podaci, ispada da doktorat povisuje 
šanse da postanete milijarder. Osim toga, većina ljudi, koji nisu 
završili fakultet, ne živi toliko dobro – prosečna plata znatno 
im je niža od ljudi koji imaju bar prvostepenu diplomu s uni-
verziteta.

Dakle, nije tajna uspeha samo u odustajanju od fakulteta, već 
ko odustaje i s kakvim ambicijama. Ljudi koji su bez diplome 
postali milijarderi posebni su jer imaju nešto što ih pokreće da 
budu uspešni i bogati.

Milijarderi bez fakultetske diplome mogu se svrstati u dve 
grupe. Prva je odustala od fakulteta jer su imali specifičan pro-
izvod ili plan za biznis koji su hteli da slede i da mu se posvete, 
jer su verovali da će uspeti. Jasno su znali šta žele i nisu hteli 
da čekaju diplome da to i ostvare. To su inovativni ljudi koji su 
tačno znali šta će učiniti kad prestanu da idu na fakultet – Mark 
Zakerberg i Bil Gejts spadaju u tu kategoriju.

Druga grupa nije odustala od fakulteta kako bi osnovala fir-
mu i razvila proizvod odmah. Njihov put je sličan ali ipak razli-
čit. Oni su radili unosne poslove i napredovali do vrha. Nakon 
nekoliko godina napornog rada dobro su procenili kad je vreme 
za rizik i osnovali su vlastite kompanije. I uspeli su.

Ljudi iz obe grupe imaju 
jasnu viziju za budućnost, 
znaju šta žele da rade i u 
kojem smeru da se razvi-
jaju, imaju snažne radne 
navike i istinski žele uspeh, 
žele stvari da obave odmah, 
spremni su na rizik, inova-
tivni su i ne podnose status 
kvo i imaju sposobnost do-
nošenja dobrih odluka.

OTAC I KĆERKA DIPLOMIRALI 
ISTOG DANA NA ISTOM FAKULTETU

Penzionisani inženjer poljoprivrede Mehmet Fati (66) iz Turske i nje-
gova 40-godišnja kćerka Fejza Jildiz diplomirali su istog dana na istom 
fakultetu. 

Na svečanoj promociji diplomaca Fakulteta islamskih nauka Univer-
ziteta u Usaku, prisustvovali su Fejza Jildiz i njen otac Mehmet Fati, koji 
je prethodno na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Ege diplomirao 
1978. godine. Fati je niz godina radio u javnim institucijama nakon čega 
je otišao u penziju. Uprkos poodmaklim godinama, želja za učenjem je 
uvek bila prisutna. ”Moja kćerka, majka dvoje dece, je domaćica. Želeli 
smo zajedno da studiramo na Fakultetu islamskih nauka. Na fakultet smo 
se upisali pre četiri godine“, pojasnio je Fati. Dodao je da su on i kćerka 
studirali na istom odseku, ali u različitim grupama. ”Iako smo odvojeno 
išli na predavanja, uvek smo zajedno bili u školi. Zaista sam sretan što sam 

mogao da studiram sa 
kćerkom. Danas smo 
radosni što smo diplo-
mirali“, rekao je Fati.

Pojasnio je kako je 
studiranje s kolegama 
koje su mnogo mlađe 
od njega bilo zanimlji-
vo iskustvo. “Mnogo 
sam naučio od njih. Nadam se da su i oni ponešto naučili od mene. Nastojao sam da prisustvujem 
svim predavanjima. To su bili lepi dani za mene. Hvala svim profesorima i kolegama koji su mi pružali 
podršku“, rekao je Fati. 

On je na ceremoniji održao i govor te pozvao učenike da mnogo rade. Fejza Jildiz je rekla da su ona i 
otac često zajedno učili i pripremali se za ispite.

„RODITELJSKE PATROLE“ NA 
ISLANDU SPREČAVAJU TINEJDŽERE 

DA SE OPIJAJU
Svakog vikenda roditelji širom glavnog grada, Rejkjavika, kreću u dvočasov-

nu večernju patrolu svojim kvartom i proveravaju šta rade mladi: u 22:00 „rodi-
teljske patrole“ ulaze na popularna mesta i muzika se isključuje. Usredsređena 
na lokalno učešće i promovisanje više muzičkih i sportskih opcija za studente, 
ta ostrvska država u severnom Atlantiku ukida tinejdžersku kulturu opijanja i 
pušenja. Uz to, islandski tinejdžeri sada imaju jednu od najnižih stopa zloupo-
trebe opojnih droga u Evropi.

Druge zemlje se priključuju, te Islandski centar za društvena istraživanja i 
analize, institut koji vodi taj projekat dve decenije, kaže da sada 100 lokalnih 
zajednica u 23 zemlje – od Finske do Čilea, savetuje o tome kako smanjiti zlou-
potrebu opojnih supstanci među tinejdžerima. „Ključ uspeha je stvaranje zdra-
vih zajednica i na taj način i zdravih pojedinaca“, rekla je Inga Dora Sigfusdotir, 
profesorka sociologije koja je osnovala rastući program „Omladina Islanda“, 
preimenovan u „Planeta omladine“. Tajna je, kaže ona, u tome da se mladi ljudi 
nečim bave i da se roditelji bave njima, a da ne razgovaraju mnogo samo o 
drogama ili alkoholu. 

To je u oštroj suprotnosti s drugim programima za borbu protiv zavisnosti, 
koji tinejdžere pokušavaju da zadrže na školskim predavanjima, uz zastrašujuće 
oglase o pušenju i pijenju alkohola. „Govoriti tinejdžerima da ne koriste drogu, 
može izazvati suprotnu reakciju: da iz znatiželje probaju“, rekla je Sigfusdotir. 

U 1999. godini, kada bi se hiljade tinejdžera okupljale u centru Rejkjavika 
svakog vikenda, ankete su pokazale da je 56 odsto islandskih 16-godišnjaka 
pilo alkohol, a toliko i probalo da puši. 

Godinama kasnije, Island ima najniže stope pijenja i pušenja među 35 zema-
lja u Evropskom istraživačkom projektu za škole o alkoholu i drugim drogama 
iz 2015. godine

U proseku 80 odsto 16-godišnjaka u Evropi je probalo alkohol barem jed-
nom, a na Islandu svega 35 odsto, te je to jedina zemlja u kojoj se više od polo-
vine učenika potpuno uzdržava od alkohola. Danska, druga bogata nordijska 
zemlja, ima najveću stopu pijenja alkohola među tinejdžerima, zajedno s Grč-
kom, Mađarskom i Češkom, gde je takvih od 92 do 96 odsto.

U SAD je piće tinejdžera važno zdravstveno pitanje, jer mnogi američki 
tinejdžeri voze automobile i nemaju pristup dobrom javnom prevozu poput 
tinejdžera u Evropi. Američki centar za kontrolu bolesti (CDC) izveštava da 
se, iako je pijenje u srednjim školama u SAD u poslednjih 20 godina znatno 
opalo, na 32,8 odsto 2015. godine, 17,7 odsto američkih srednjoškolaca i da-
lje pije najmanje jednom mesečno. CDC kaže da prekomerno pijenje uzrokuje 
4.300 smrtnih slučajeva godišnje u Sjedinjenim Državama među mlađima od 
21 godine.

Gradonačelnik Rejkjavika Dagur B. Egertson rekao je da je islandski plan 
„da društvo daje bolje mogućnosti“ tinejdžerima od zloupotrebe supstanci. On 
veruje da je omladinsku kulturu u njegovoj zemlji dramatično promenila široka 
paleta mogućnosti koje đake danas angažuje i inspiriše.

Ipak, bolje mogućnosti koštaju. Opštine, poput Rejkjavika, investirale su u 
sportske dvorane, muzičke škole i omladinske centre. Da bi programi postali 
široko dostupni, roditeljima se nudi vaučer u vrednosti 500 dolara za sportske 
ili muzičke programe za njihovu decu. Egertson kome je 46 godina, secća se 
da je ono što je bilo društveno prihvatljivo kada je on bio tinejdžer, sada skan-
dalozno.

Ali, s druge strane, sada je anksioznosti i simptoma depresije više nego ikada 
pre, naročito kod devojaka, gde se stopa udvostručila u poslednjih deset godi-
na. „Vaping“ je zamenio upotrebu duvana, a oko 40 odsto islandskih 16-godiš-
njaka je probalo „elektronske cigarete“. Istraživači kažu da se model prevencije 
u projektu „Planeta omladine“ stalno razvija jer se zasniva na godišnjim istraži-
vanjima kako bi se otkrili trendovi i merila se efikasnost politike.

Grupa roditelja koji patroliraju kroz četvrt Korar, u Rejkjaviku – advokat, re-
klamni agent i diplomata, proverava da li su deca mlađa od 12 godina kod kuće 
u 20.00 sati, a deca od 13 do 16 godina 
moraju kući u 22.00. Leti, kada je škol-
ski raspust, „policijski čas“ je dva sata 
kasnije. „Ako su deca napolju kasno 
uveče, mi im to samo kažemo lepo i 
uljudno, i ona odu kućama“, rekao je 
Heidar Atlason, veteran „roditeljske 
patrole“. Uostalom, deca se i na Islan-
du sada „više druže onlajn nego uživo, 
napolju“, dodao je on.


