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Минимум процеса рада убудуће би, 
уместо послодаваца, требало да утврђује 
колективни уговор, предвиђено је 
Нацртом измена Закона о штрајку. На-
челница Одељења за социјални дија- 
лог у Министарству за рад, запо шља-
вање, борачка и социјална питања Дра-
гана Краљ каже да се на новом нацрту 
измена Закона о штрајку радило две 
године. Навела је да би на првом ме-
сту минимум процеса рада требало да 
утврђује колективни уговор, а у томе 
је, додаје, веома битан допринос син-

диката. 
Каже да су у припреми измене За-

кона о Социјално-економском савету и 
да је министар Зоран Ђорђевић још у 
јулу, на иницијативу синдиката и Уније 
послодаваца Србије, донео решење 
о формирању радне групе за измену 
закона, која је одржала више састана-
ка. Подсетила је да су прошле годи-
не усвојене измене Закона о мирном 
решавању радних спорова, и навела да 
се на у том пропису радило заједнички 
са представницима синдиката и УПС.
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УСКОРО НОВИ ЗАКОН О ШТРАЈКУ

Како с примањима која се месечно слију у неко домаћинство прег-
рмети месец, распоредити новац и платити све трошкове – за многе 
је питање својеврсне финасијске гимнастике у којој се новац којим се 
располаже растеже на много начина. Каква год да се рачуница изво-
ди, онима који имају просечне зараде или зарађују мање од просека, 
увек недостаје новца за подмиривање основних животних потреба, а 
о неким другим и већим издацима тешко се може говорити. 

Слободно се може рећи да просечна при мања запослених у Србији 
нису довољна да би се подмирили трошкови просечне потрошачке 
корпе, као и да минимална зарада није довољна да се изједначи с 
трошковима минималне потрошачке корпе.
� (→Наставак�текста�на�страни�4)

ПРОСЕЧНА ПЛАТА 16.000 ДИНАРА 
„КРАЋА“ ОД ПОТРОШАЧКЕ КОРПЕ

За образовање мање од једног процента
Најнижу минималну плату у земљама региона примају запослени 

у Северној Македонији, 203 евра. По последњим доступним подаци-
ма, минималац у Босни и Херцеговини је 208 евра, у Албанији 211, а 
у Црној Гора је недавно повећан на 222 €. У Србији најнижа зарада 
у овом тренутку износи око 230 евра, али се следеће године очекује 
повећање од 11 одсто, тако да ће од првог јануара порасти на 255 евра. 
Некадашње југословенске републике које су чланице Европске уније, 
као што су Хрватска и Словенија, имају значајно веће минималне 
плате. Хрватски радници, тако, могу зарадити најмање 405 евра ме-
сечно, док у Словенији минималац знатно надмашује просечну плату 
у већини земаља региона с износом од 667 евра.
� (→Више�на�странама�9�и�10)

МИНИМАЛАЦ НАЈМАЊИ  
У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ, 

У Србији 230 €, од првог јануара 255 €
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Prva sveska je podelјena u pet poglavlјa koja sadrže: 
1) Izlaganje o tome kakav treba da bude učitelј i koje 
su njegove dužnosti, 2) Utvrđivanje cilјeva vaspitanja 
koje učitelј mora imati na umu, 3)Uputstvo učitelјu za 
izvođenje nastave, 4) Izlaganje o školskoj disciplini i 5) 
Odnos učitelјa prema prosvetnim i drugim vlastima.

Knjiga druga Izlaganje o zajedničkoj nastavi (O so-
vokupnom nastavleniju) sadrži petnaest poglavlјa: 
Metodika nastave početnog čitanja i pisanja izložena 
je u poglavlјima od jedan do osam, 9) O novoj „tabe-
larnoj metodi“ učenja čitanja, 10) O ispitivanju učenika 
(O voprošeniju), 11) O lepom pisanju po kaligrafskim 
uzorima, 12) O metodu učenja računa, 13) O crkvenom 
pevanju (originalan sastav Mirijevskog), 14) Moralno 
vaspitanje, 15) Uputstva za učenje nemačkog jezika.

Felbigerova čitanka za trivijalne škole u Austriji prevedena je na sve jezike 
na kojima se u školama izvodila nastava u Habsburškoj monarhiji. Prevođenje 
na srpski za upotrebu u srpskim školama izvršio je Mirijevski. Ta prva čitanka 
koja je uopšte ušla u naše osnovne škole nosila je naslov: „Rukovodstvo k četno-
sti i pravosti, to jest i malih učiliščah učasčesja slavenoserbskoj naunitskoj juno-
sti na čtenije opredelјenja knjiga“ (Beč, 1777). I čitanka ima uporedne tekstove 
srpski i nemački. Ovo je bila čisto moralistička čitanka kojoj je bio cilј da se, na 
njenim štivima, vaspitaju odani i ponizni, dobroćudni i smerni podanici carice 
Marije Terezije, podanici koji se ne bune protiv postojećeg društvenog poretka.

Za učenje čitanja i pisanja Mirijevski je sačinio i jedan bukvar, prema ta-
dašnjem bečkom bukvaru. Bukvar je štampan u Beču 1776 godine. Štica koju 
je Mirijevski priredio sa ćirilovskim slovima (kao prilog uz „Ručnu knjigu“), 
sadrži slova poređana po sličnosti a ne po azbučnom redu. Naročito je značajno 
što ta štica ne sadrži i znake za slova ć, đ, dž.

Nastavne i vaspitne metode koje je u naše škole uveo Mirijevski održale su 
se u njima sve do 19 vek, a neke čak i do druge reforme koju je izveo Đorđe 
Natošević. Sem toga on je začetnik stručno-pedagoškog rada kod nas. Nјegov 
prevod „Ručne knjige“ ustvari je prvo stručno-pedagoško, sistematsko delo na 
srpskom jeziku.

Godine 1782, na poziv Katarine II, Mirijevski odlazi u Rusiju, da i tamo 
izvede jednu sličnu školsku reformu. Čim je stigao u Petrograd, tadašnju pre-
stonicu Rusije, Mirijevski je imenovan za člana Komisije za uređenje osnovnih 
škola. Mirijevski i ovde, kao i kod nas, prvo organizuje spremanje učitelјa i 
sastavlјanje i štampanje udžbenika, a tek potom počinje sa otvaranjem ško-
la. Na njegov predlog osnovana je za spremanje učitelјa Glavna narodna škola 
(1785) od koje je posle postala Učitelјska seminarija (1786) sa četvorogodiš-
njim pretežno pedagoškim obrazovanjem. Seminarija je 1804 pretvorena u 
Pedagoški institut. Jedan univerzitetski profesor iz Odese ovako ocenjuje pro-
svetno-školske reforme Mirijevskog izvedene u Rusiji: „Zasluge Jankovića na 
polјu nastave u našim školama bile su ogromne. On je presadio bolјe plodove 
evropske didaktike na naše zemlјište. I u opštem načinu predavanja i u delimič-
noj nastavi uveo je mnogo štošta što bi moglo i danas oživeti našu školu“. Za 
naročite zasluge na polјu prosvete Mirijevski je dobio i rusko plemstvo. Umro 
je u Petrogradu 1814 godine.

DOSITEJ OBRADOVIĆ (1740-1811)

Dositej je rođen u rumunskom Banatu, u selu Čakovu, gde je svršio osnov-
nu školu. Izuzetno obdaren za učenje i sa velikim interesovanjem za knjige i 
naklonošću prema njima, Dositej odlazi u manastir Opovo da se tamo, u ma-
nastirskom miru, pred čitanju knjiga. U to vreme imao je Manastir Opovo vrlo 
bogatu biblioteku u kojoj se nalazio i znataj broj ruskih teoloških dela. Utapaju-
ći se odmah u manastirski srednjevekovni život i ponirući u čitanje ruske bogo-
slovske sholastike, Dositej je smatrao da senalazi na pravom putu da se posveti. 
Srećom se kod njega ubrzo javlјaju osnovne sumnje usled kojih odmah nastaju 

delimična otrežnjenja, te Dositej napušta 
manastir i preko Hrvatske odlazi za Dalma-
ciju. Najzad stiže u Malu Aziju, u Smirnu, 
gde u jednoj tada čuvenoj bogoslovskoj-
filozofskoj školi uči filozofiju i grčki jezik. 
To je druga faza u njegovu obrazovanju. 
Treću i konačnu fazu u tome obrazovanju 
sačinjava njegov dodir sa svetovnom nau-
kom i filozofijom Zapadne Evrope. Ta faza 
počinje njegovim bavlјenjem u Beču pa se 
nastavlјa putovanjima po drugim zemlјama. 
Na tim putovanjima proširuje on svoja sve-
tovna znanja i stiče nova. Tako on stiče vrlo 
obimno moderno naučno znanje, sigurno 
vladanje sa oba klasična jezika i poznava-
nje nekoliko novih stranih jezika: nemač-
kog, italijanskog, francuskog i engleskog. 
Zahvalјujući poznavanju tih jezika, mogao 
je on upoznati sva slavna dela velikih pisaca 

tadašnje Evrope. Niko od Srba nije bolјe od njega po-
znavao evropsku književnost osamnaestoga veka.

„Dositej je bio miran i staložen, nezlobiva srca i pito-
me, blage naravi, pogodna temperamenta, pun vedrine i 
čovečnosti, u svakom društvu i pri svakom dopisivanju 
prijatan i dopadlјiv. Nјegova osećajna mekoća, urođe-
na toplina i naivno čovekolјublјe osvajali su mu već pri 
prvom susretu lično poverenje i simpatije svih doma-
ćih i stranih lјudi s kojima je god u dodir dolazio, stoga 
je svugde bio lepo priman i dočekivan“. Ovaj slikovit i 
tačan opis Dositejeve ličnosti najrečitije nam govori 
u kojoj meri je on bio već kao ličnost predodređen za 
učitelјa, vaspitača i prosvetitelјa. Nјegovo veliko znanje 
i iskustvo, njegova vaspitačka nastrojenost, omogućili 
su mu da stvori ono pedagoško delo koje je ostalo iza 

njega. Sve što je radio i pisao, smeralo je na to da pouči, da prosveti izvede 
„iz mraka neznanja“ tada zaostali srpski narod. Po njegovom mišlјenju za to 
je najpouzdaniji put da se pridobije omladina za razuman život i rad. Zato on 
piše: „Vospitanije mladeži stvar je najnužnija i najpoleznija čoveku na svetu“.

Evo kratkog pregleda Dositejeva pedagoška rada: On je optimist koji du-
boko veruje u moć, gotovo u svemoć, vaspitanja i prosvete. Ubeđen je da se 
društvo samo vaspitanjem može popraviti, učiniti razumnijim, bolјim, savr-
šenijim. U tome smislu on piše o „magijskoj prejestestvenoj moći vospitanija“. 
Dva osnovna prosvetitelјska cilјa po Dositeju jesu:

Da lјudi, narodne mase, budu što potpunije i što tačnije obavešteni o svemu 
što se tiče njihova života i rada u društveno zajednici. Samo tako se može po-
stići da oni doista i žive „shodno razumu“.

Ljudi treba da budu ne samo razumniji i učeniji, nego još i bolјi, moralniji, 
socijalniji.

Prosvećivanje zaostalih na-
rodnih masa, ogrezlih u prazno-
verju i sujeverju, treba da počne 
smišlјenim i sistematskim suz-
bijanjem praznoverja i sujeverja, 
svake mistike i neznanja. Pošto je 
sve to velikim delom bilo u vezi 
sa religioznim životom naroda, 
trebalo je popravlјati i samu reli-
giju, učiniti je razumnom u svemu 
onome u čemu ona to nije bila. 
Nerazumna su sva vračanja, gata-
nja, proricanja sudbije, iskopava-
nja vampira i tome slično. Nerazu-
mno je održavanje toliko velikog 
broja manastira koliko ih je tada 
bilo. Još gore je neznanje i bes-
posličenje kaluđera i praznovanje 
više od 160 dana u godini. Proti-
vu svega toga Dositej se odlučno 
bori rečju i knjigom. Dositej se, u 
toj borbi, poziva na slučaj Moli-
jera koji se u svojim delima, nije 
rugao francuskom narodu „no 
budalama koji se u svakoj naciji, 
gradu i selu naode“. Po njegovom 
shvatanju nauka je najbolјe sredstvo u toj borbi: „Zato dakle, draga junosti, uči 
se, srazumlјeva se i umudravaj se“. Nauka je kod Dositeja svetovni pojam, jer 
on misli na modernu nauku a ne na staru crkveno-bogoslovsku. Ta nauka se 
prenosi kroz svetovne škole i nalazi sadržana u svetovnim knjigama. Stoga Do-
sitej s najvećim žarom preporučuje čitanje knjiga: „Knjige, braćo moja, knjige, 
a ne zvonca i praporci! Knjige predragi i neprocenjivi dar, prosvećeni umova 
ponosite ćeri! One vojuju i pobježdavau“. Jedan Rumun, prevodilac Dositejevih 
dela na rumunski jezik, ovako piše: „Srećan sam što znam srpski, da bih mogao 
čitati knjige Dositeja Obradovića“.

Da bi bile korisne, knjige moraju biti razumlјive onima koji ih čitaju, 
razumlјive kako po jeziku kojim su pisane tako i po sadržini koju iznose. U 
Dositejevo vreme to nije bilo tako. Slavenoserbski jezik kojim su tada štampane 
knjige za Srbe, nije srpski narodni govorni jezik. Evo šta o tome jeziku piše je-
dan đak koji je u to doba učio školu iz tih knjiga: „Ja otvorim uši i usta i slušam 
tolkovanije učitelјevo a ni jedne reči ne razumevam, kao da bi on francuskim 
ili kojim drugim jezikom meni nepoznatim govorio“. Sam Dositej piše da im 
je, kad je on učio školu u Čakovu, „magistar tumačio svaku lekciju na prosto 
srpski“. Zato se Dositej trudi da svoje knjige piše prostim narodnim govornim 
jezikom, jer „Nikakve koristi ne može biti od jezika kojeg u celokupnom naro-
du od 10000 jedva jedan kako valјa razume i koji je tuđ materi mojoj i sestram“. 
Još veći haos vlada u pravopisu gde je svako pisao po svome ukusu, sasvim 
samovolјno i potpuno proizvolјno. Ne zna se tačno ni koliko slovnih znakova 
ima jezik.

 (Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

VASPITANJE U SRBA (IX)
(Nastavak teksta iz prethodnog broja)
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Među 10 najboljih edukatora Srbije naš-
le su se i Marina Dorocki, nastavnica 
fizike u Gimnaziji „Isidora Sekulić“ u 

Novom Sadu i Vesela Mačkić, učiteljica u OŠ „Ivan 
Gundulić“ u Čeneju.

Marina Dorocki  je kreirala sekciju STEM robo-
tike u svojoj Gimnaziji, kako bi učenici imali prilike 
da vide praktičnu primenu programskih jezika u 
nauci. U svoju školu, uvela je tzv. hibridnu nastavu, 
tako što učenici imaju pristup „Mudl“ kursevima 
preko kojih rade domaće zadatke, mere u virtualnim 
laboratorijama, prave radionice ali i diskutuju. Si-
stematizaciju gradiva radi pomoću mapa uma, koje 
su učenicima izuzetno pomogle da steknu trajnije 
znanje, koristeći obe hemisfere mozga. Za domaće 
zadatke njeni đaci mere gravitaciono ubrzanje, cen-
trifugalnu silu, magnetno polje i mnoge druge fizičke 
veličine pomoću svog mobilnog telefona. Aktivno 
primenjuje IKT u nastavi. Edukuje učenike o fizičkim 
procesima delova mobilnog telefona, gde praktično 
koriste senzore mobilnih uređaja u eksperimentima, 
pretvarajući telefone, tablete i ajpede u „Laboratorije u 
džepu“. Ambasador je za Srbiju za mobilnu aplikaciju 
merenja fizičkih veličina “Phyphox”. Autor je sajta za 
nastavu fizike, čije resurse godinama koriste nastavni-
ci i učenici. Administrator je školskog sajta i „Mudl“ 
platforme cele škole. Autor i realizator je seminara za 

stručno usavršavanje nastavnika „Vršnjačko učenje i 
konceptualna nastava prirodnih nauka“. Više godina 
nastupala je kao predavač na „British Council“ konfe-
rencijama nove tehnologije u obrazovanju. Izabrana je 
za nacionalnog pobednika ODS takmičenja u scena-
riju časa 2015. Nagrađena je i kao „Microsoft ugledni 
nastavnik“ 2015. godine.

Vesela Mačkić radi već sedam godina u maloj se-
oskoj školi nadomak Novog Sada u Čeneju. Vesela 
je idejni autor projekta “Zdrava užina” usmeren na 
zdravu ishranu učenika u školi. Projekat se kasnije 
razvio u preduzetničku aktivnost “Organska bašta”. 
Aktivnosti u bašti omogućile su učenicima da kroz 
ambijentalnu nastavu, bez bojaznosti od neuspeha, 

usvajaju gradivo, ispoljavaju kreativnost i prepo-
znaju sopstvene prednosti i mogućnosti. Putem 
vannastavnih aktivnosti njeni učenici učestvuju na 
lutkarskim smotrama, kulturnim manifestacijama 
i sportskim trkama gde osvajaju prestižne nagra-
de i pehare. Sa učenicima je snimila više od deset 
edukativnih TV emisija. Recenzent je udžbenika o 
preduzetništvu. Intenzivno sarađuje sa učiteljima iz 
škola u okruženju, ali i sa profesorima i studentima 
Pedagoškog univerziteta u Cirihu koje svake godi-
ne ugosti u svojoj učionici. Zalaže se za očuvanje 
životne sredine i jedan je od koordinatora tima 
“GunduEKOlići” koji tokom godine prikuplja PET 
ambalažu, staru hartiju, čepove, limenke i učestvuje 
u svim ekološkim radionicama u okruženju. Dobit-
nik je vrednih nagrada od strane Pokrajinskog se-
kretarijata za zaštitu životne sredine i Pokrajinskog 
sekretarijata za obrazovanje, nevladine organizacije 
“Jasen” i Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Osim njih dve, za najbolje edukatore su pro-
glašeni učitelji i nastavnici iz Kragujevca, Bara-
jeva, Beograda, Lebana, Niša i Doljevca. Titulu 
najboljih edukatora Srbije već šestu godinu zare-
dom dodeljuje Udruženje Živojin Mišić, a glavni 
kriterijumi su da se edukatori ističu na svakodnev-
nom nivou po tome što su inovatori, majstori svog 
zanata i spremni na doživotno učenje. 

Evaluacija obrazovanja

URUČENA PRIZNANJA DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ

Najuspešnijim prosvetnim radnicima 
i vaspitno-obrazovnim ustanovama 
u AP Vojvodini, u petak 8. novem-

bra je, na Dan prosvetnih radnika, uručeno 
tradicionalno pokrajinsko priznanje za škol-
sku 2017/2018. godinu, koje nosi ime dr Đor-
đa Natoševića, lekara po obrazovanju koji se 
posvetio i dao nemerljiv doprinos prosvetnoj 
struci i pedagoškom radu. Priznanja „Dr Đor-
đe Natošević“, dobitnicima su uručili potpred-
sednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar 
za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne 
manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš 
i potpredsednica Odbora za dodelu priznanja 
Vesna Jovović, direktorka Predškolske ustanove 
„Bambi“ u Kuli.

Čestitajući svim prosvetnim radnicima Dan prosvetnih radnika, kada celo 
društvo ističe njihove zasluge u vaspitanju i obrazovanju dece i izgradnji naše 
budućnosti, Njilaš je rekao da Pokrajinska vlada, zajedno sa Republikom, una-
zad par godina sektoru obrazovanja posvećuje veliku pažnju, izdvajajući iz 
budžeta znatna finansijska sredstva za obnovu i opremanje obrazovnih ustano-
va, kao i za digitalizaciju obrazovnog procesa. 

„Ništa to ne vredi, ukoliko nema dobrih vaspitača, učitelja i nastavnika, koji 
su najbitniji. Jer, okruženje koje poboljšavamo i nova oprema će funkcionisati 
u cilju boljeg obrazovnog sistema jedino ukoliko prosvetni radnici nastave da 
rade svoj posao sa znanjem, kreativnošću, entuzijazmom i ljubavlju. Dobitnici 
ovogodišnje nagrade su za to pravi primer“, rekao je Mihalj Njilaš, čestitao na 
uspehu ovogodišnjim laureatima priznanja i zahvalio Odboru za dodelu pri-
znanja na trudu i angažovanju.

Priznanje “Dr Đorđe Natošević’” ustanovljeno je odlukom Skupštine Vojvo-
dine 1996. godine kao, tada jedino, autentično pokrajinsko priznanje, koje se, 
za izuzetne rezultate, dodeljuje predškolskim ustanovama, osnovnim i sred-
njim školama, vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, psiholozima i pedagozi-
ma iz Vojvodine. Od ustanovljenja do ove godine, dodeljena su 92 priznanja. 
Sastoji se od povelje, plakete i novčane nagrade

Dobitnici priznanja za školsku 2017/2018. godinu su: 
1. Olivera Ivanović, vaspitač. Posvećena svom poslu i težnji ka stalnom 

usavršavanju, unapređivanju svog rada, kao i celokupnog rada u predškolskoj 
ustanovi „Dragoljub Udicki” u Kikindi, gde radi. Aktivno učešće u mnogim 
programima i projektima, na različitim konkursima za decu, učešće na struč-
nim susretima vaspitača, međunarodnim konferencijama vaspitača, kao i tim-
ski rad na nivou ustanove, doprineli su tome da Olivera Ivanović ove godine 
bude jedna od dobitnica ovog priznanja. 

2. Tatjana Romanov, nastavnica razredne nastave u OŠ „Sveti Georgije” 
u Uzdinu, zbog izuzetnih rezultata koje postiže u obrazovno-vaspitnom radu, 
zbog unapređivanja kvaliteta nastave i primene obrazovnih inovacija u na-

stavnom procesu, zbog istaknutih rezultata u 
poštovanju principa inkluzivnog obrazovanja, 
individualizacije i diferencijacije nastavnog 
rada, zatim zbog pružanja podrške i podsti-
canja individualnog razvoja svakog učenika, 
a posebno zbog istraživačkih napora s ciljem 
podsticanja čitalačkih navika učenika, kao i 
zbog sopstvenog stručnog usavršavanja i daljeg 
obrazovanja, zaslužila je da bude nagrađena 
ovim prestižnim priznanjem. 

3. Judit Nađpal, nastavnica ekonomske 
grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj 
školi u Senti, zbog ukupnih izuzetnih rezul-
tata u obrazovno-vaspitnom radu u nastavi, 
implementiranja savremenih nastavnih strate-
gija, metoda, oblika rada i obrazovnih inovacija 

u nastavni proces, zbog istaknutih rezultata u radu s darovitim učenicima, kao 
i zbog kvalitetne realizacije nastave i pristupa dopunskoj nastavi, te estetskih i 
organizacionih rešenja školskog prostora, zbog izuzetne saradnje s roditeljima 
i zbog sopstvenog stručnog usavršavanja i unapređivanja efikasnosti i kvaliteta 
vaspitno-obrazovnog rada, zaslužuje da bude svrstana među nosioce priznanja. 

4. Peter Tot, nastavnik grafičarstva u Školi za osnovno i srednje obrazo-
vanje „Milan Petrović” u Novom Sadu. Postiže izvanredne rezultate u oblasti 
vaspitno-obrazovnog rada, predano i posvećeno radi sa učenicima, kvalitetno 
realizuje nastavu u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti i izuzetno dobro 
sarađuje s roditeljima. Takođe, uspešno radi na negovanju međunacionalne to-
lerancije, razvijanju ekološke svesti učenika, motivisan je za sopstveno stručno 
usavršavanje i profesonalni razvoj, te realizaciju i razvijanje brojnih savremenih 
programa u okviru inkluzivnog obrazovanja. Na osnovu svega toga, zaslužio je 
da bude jedan od dobitnika ovog priznanja.

5. Za OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” iz Sremske Mitrovice s pravom možemo 
reći da je škola 21. veka. Ono što je za neke škole tek vizija za naredne godine, ova 
škola već je postigla – veliki broj talentovanih i nadarenih učenika, učešće i broj-
na, visoka postignuća na raznim takmičenjima, pohvale, priznanja, diplome… 
Budući da se jednaka pažnja posvećuje i obrazovnim zadacima i vannastavnim 
aktivnostima, kao i uređenju i opremanju školskog ambijenta, deca s radošću 
dolaze u ovu školu, jer im pruža osećaj zadovoljstva i sigurnosti. Školu poha-
đa preko 1.000 učenika i čine je matična škola u Sremskoj Mitrovici i izdvojena 
odeljenja u Šašincima i Jarku. Svi podjednako učestvuju u brojnim projektima i 
aktivnostima. Bilingvalna nastava realizuje se u školi još od 2011. godine, a ove 
godine počeo je projekat „Čarobna interkulturalna mreža prijateljstva”, otvore-
ne su nove mogućnosti za školu u okviru predstojećih Erazmus plus programa 
i stvaraju se uslovi za elektronsko učenje putem portala razredne i predmetne 
nastave. Pored dobre opremljenosti i prijatnog ambijenta, najveće vrednosti ove 
škole jesu izuzetni i vredni učenici, kao i posvećeni i kreativni nastavnici, koji su 
zajedno doprineli tome da se ova škola može nazvati školom budućnosti.

MEĐU NAJBOLJIM NASTAVNICA IZ NOVOG 
SADA I UČITELJICA SA ČENEJA
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Poslodavci koji isplaćuju zaposlenima naknadu 
za javni prevoz „na ruke” umesto da kupuju 
mesečne karte, moraće da dokažu da je svaki 

dinar potrošen za prevoz. U suprotnom, novac za prevoz 
koji su isplatili u kešu neće im se računati kao rashod, 
već će na njega plaćati porez. Zamenik gradonačelni-
ka Beograda Goran Vesić izjavio je da neki poslodavci 
zloupotreblјavaju mogućnost što su u obavezi da za-
poslenima isplaćuju naknadu za prevoz pa tu naknadu 
uklјučuju u platu, čime „varaju državu jer ne plaćaju do-
prinose”, a „varaju i zaposlene, kojima oduzimaju pravo 
na prevoz”. Zbog toga će, kako najavlјuje Vesić, ubudu-
će gazda biti obavezan da za svaki dinar koji je isplatio 
radnicima na ime prevoza dokaže da je taj novac zaista 
iskorišćen za prevoz. Vesić je istakao da je na zahtev 
Grada Beograda, Ministarstvo finansija 1. februara ove 
godine donelo mišlјenje kojim ukazuje na to da, ukoliko 
poslodavac nema verodostojne isprave na osnovu kojih 
dokazuje da je na odgovarajući način nadoknadio trošak 
zaposlenog za dolazak na posao i odlazak s rada – račun 
za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne karte ili 
karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo 
u slučaju korišćenja sopstvenog vozila, ti troškovi mu se 
ne mogu priznati kao rashod.

Sve je više kompanija u Srbiji koje organizuju 
sopstveni prevoz za svoje radnike, pogotovo ukoliko 
radnici na radno mesto dolaze iz druge opštine ili iz 

udalјenijih mesta, jer računica pokazuje da se to po-
slodavcima više isplati nego za sve njih plaćaju nakna-
du za prevoz, odnosno obezbeđuju im mesečne karte 
za javni prevoz. Ta mogućnost predviđena je Zako-
nom o radu. Naime, član 118 tog zakona propisuje 
da radnik ima pravo na naknadu troškova u skladu s 
ugovorom o radu, i to za odlazak na posao i dolazak 
s njega u visini cene prevozne karte u javnom saobra-
ćaju, ukoliko poslodavac nije obezbedio sopstveni 
prevoz. Ukoliko pak gazda obezbedi sopstveni prevoz 
radnika od mesta stanovanja do radnog mesta, nema 
naknade za putne troškove.

Pravnici već nekoliko godina ukazuju na nepreci-
znost i nedorečenost tog člana, što ostavlјa mogućnost 
za zloupotrebe i od gazde i od radnika. Prvo, sam po-
jam „sopstveni prevoz” Zakonom nije definisan i pod 
njim se samo podrazumeva prevoz koji poslodavac 
organizuje na bilo koji način koji je racionalan i omo-
gućava zaposlenom dolazak na rad i odlazak kući. To 
može biti prevoz vozilom koje obezbedi poslodavac 
– autobus, kombi, automobil ili angažovanjem pre-
voznika ili na neki drugi način. Radnici u slučaju da 
gazda organizuje sopstveni prevoz ne mogu dobiti 
novčanu naknadu za prevoz ukoliko koriste neki dru-
gi, a dešava se da im ponuđeni i jedino omogućeni ne 
odgovara. Šta se događa s naknadom za prevoz u tom 
slučaju – zakonski nije propisano.

Praksa je, takođe, pokazala da se u proteklim go-
dinama pomenuti član pokazao spornim i zbog loše 
zakonske formulacije prava na naknadu troškova 
prevoza jer su radnici shvatili da samim zasnivanjem 
radnog odnosa stiču to pravo bez obzira na to gde sta-
nuju i koliko im je prevoz za dolazak na radno mesto 
zaista potreban. Drugim rečima, često novac za pre-
voz dobijaju u kešu i radnici koji stanuju u blizini rad-
nog mesta i samim tim nemaju potrebe za korišćenje 
javnog prevoza.

Inače, članom 18 Zakona o porezu na dohodak 
građana definisan je neoporezivi iznos troškova pre-
voza za dolazak radnika na posao i odlazak s njega. U 
njemu se, između ostalog, navodi da se ne plaća po-
rez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca 
po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak na 
posao i odlazak s rada do visine cene mesečne pre-
vozne karte u javnom saobraćaju. Ukoliko poslodavac 
radniku isplati iznos koji je viši od stvarnih troškova 
prevoza, takvo primanje radnika ima tretman zarade i 
podleže plaćanju poreza na dohodak građana i dopri-
nosa na obavezno socijalno osiguranje.

Nadzor nad primenom Zakona o radu u svim 
delovima radnog odnosa, pa i naknade troškova za 
prevoz, sprovodi Inspekcija rada. Inspektor je ovla-
šćen da obavi uvid i u tu naknadu. Ukoliko gazda 
sa svojstvom pravnog lica zaposlenom ne isplati na-
knadu troškova prevoza u visini mesečne karte, a pri 
tom nema sopstveni prevoz, na šta ga obavezuje Za-
kon o radu, može biti kažnjen novčanom kaznom od 
400.000 dinara do 1.000.000, preduzetnik kaznom od 
100.000 do 300.000…

Aktuelno

Građanima regiona najbitniji su međuljudski 
odnosi i visina zarade prilikom odabira po-
sla. To je pokazalo veliko regionalno istraži-

vanje urađeno tokom nedavno završenog onlajn sajma 
zapošljavanja. Prosečna očekivana zarada za građane 
naše zemlje iznosi 600 evra, dok građani Hrvatske oče-
kuju dvostruko više. 

U istraživanju “Infostuda” je učestvovalo 4.000 ispi-
tanika iz četiri zemlje regiona - Hrvatske, Makedonije, 
Bosne i Hercegovine i Srbije. Pri odabiru posla visina 
zarade bila je jedan od presudnih faktora, ali su istra-
živači želeli i da provere faktore kao što su uslovi rada i 
međuljudski odnosi. Prema njima, međuljudski odnosi 
su najbitniji ljudima koji su zaposleni i ljudima koji se 

školuju, dok je visina zarade najbitnija nezaposlenima. 
Ove godine u Srbiji, visina zarade vratila se na drugo 
mesto. Na trećem i četvrtom mestu su mogućnost na-
predovanja, odnosi sa šefom i mogućnost učenja u 
kompaniji. 

Istraživanje je pokazalo da se građani BiH najviše 
plaše za svoje radno mesto. Radnici u Srbiji ih slede, 
kažu iz „Infostuda“ i napominju da se 25 odsto ispita-
nika izjasnilo da strahuje za posao, ali i da se skoro 50 
odsto naših građana izjasnilo da ne strahuje za svoje 
radno mesto. Premalo Srba, po svemu sudeći, voli ono 
što radi, pa bi čak 70 odsto zaposlenih u narednih godi-
nu dana promenilo posao. Taj procenat je bio isti i pre 
sedam godina.

Uvek je visok procenat ljudi koji se izjašnjavaju da 
žele da promene svoje radno mesto u narednih godinu 
dana, kažu istraživači. „Svako želi da nađe novu priliku, 
sa boljim uslovima rada, boljim mogućnostima, što ne 
znači nužno i da će ga promeniti“, navode oni. Za ispi-
tanike je i dalje idealan poslodavac strana kompanija, za 
koju se izjasnilo 36 odsto građana. „Trend je kao i pret-
hodnih godina da građani žele da rade za inostranog 
poslodavca, jer su to poslodavci koji donose zapadnu 
kulturu, radne uslove“, objašnjavaju iz “Infostuda”.

Sa druge strane, 26 odsto njih radilo bi za državnu 
firmu, dok bi 25 odsto najradije bili preduzetnici. Inte-
resantna je činjenica da nezaposleni ispitanici u proseku 
očekuju oko 100 evra manju zaradu nego oni koji su već 
u radnom odnosu, ukazuje ovo istraživanje. Tako, kom-
šije iz BiH žele za 100 evra veću platu, u proseku oko 700 
evra, a komšije iz Severne Makedonije manju nego naši 
građani – oko 580, i to su očekivane zarade u odnosu na 
standard u zemlji. U Hrvatskoj je prosečna zarada 750 
evra i oni očekuju dvostruko više, nego naši građani.

Podmirivanje tih troškova – a reč je o os-
novnim potrebama – koji se svakog meseca 
moraju platiti, ne pada lako ni onima koji 

zarađuju više od proseka, a kamoli onima koji zara-
đuju manje, a njih je u Srbiji nesumnjivo više. Zato je 
rešenje za mnoge porodice to što se prihodi koje do-
maćinstvo mesečno ostvari sabiraju ili se živi na rate, 
kartice i uz kredite pa se ipak nekako plate osnovni 
troškovi – stanovanje, hrana i piće, telefoni, odeća, 
obuća... Naime, prosečna julska zarada u Srbiji bila 
je 55.042 dinara, a istog meseca prosečna potrošačka 
korpa vredela je 71.352 dinara, odnosno za podmiri-
vanje troškova te korpe onima koji zarađuju prosečnu 
platu nedostajalo je oko 16.000 dinara. Ipak, moglo bi 
se reći da je ovog jula zaposlenima s prosečnim pri-
manjima bilo lakše da podmire troškove prosečne 
potrošačke korpe nego istog meseca prošle jer je pro-
sečna zarada sada veća za oko 6.000 dinara, dok je za 
prosečnu potrošačku korpu potrebno oko 400 dinara 
više nego lane u julu. Naime, sada je za podmiriva-
nje troškova prosečne potrošačke korpe potrebna 1,3 

prosečna zarada, a lanjskog jula 1,4, koja je tada bila 
je 49.202 dinara, dok su troškovi prosečne potrošačke 
korpe iznosili 70.957.

Još je teže da pregrme mesec onima koji zarađuju 
minimalac jer su njihova primanja u julu bila 28.585 
dinara, odnosno gotovo upola manja od prosečne za-
rade u republici pa je za podmirivanje troškova pro-
sečne potrošačke korpe trebalo i više od 2,5 minimal-
ne zarade. U julu ove godine minimalna potrošačka 
korpa bila je „teška” 36.993 dinara, a lane 36.813, pa 
računica kaže da je za podmirivanje minimalne po-
trošačke korpe u julu ove godine bilo dovoljno 0,67 
prosečnih zarada, dok je za pokriće minimalne potro-
šačke korpe u julu prošle godine bilo potrebno 0,69 
prosečenih zarada.

I dok su se prosečna zarada i visina troškova u obe 
potrošačke korpe poslednju godinu menjali, nema ni-
kakvih promena oko toga koji su troškovi najviši i na 
ime kojih je potrebno izdvojiti najviše novca i u pro-
sečnoj i minimalnoj potrošačkoj korpi. Naravno, to su 
izdvajanja za hranu, piće i stanovanje, i kada se saberu, 

premašuju 50 odsto ukupnih mesečnih zahvatanja.
Tako je u julu ove godine na ime troškova za hra-

nu i bezalkoholna pića u prosečnoj potrošačkoj korpi 
bilo potrebno oko 37,4 odsto, ili nešto više od 26.500 
dinara, a u minimalnoj oko 44 odsto, ili oko 16.300, a 
slede troškovi stanovanja – 20,2 i 19,6 odsto, odnosno 
14.400 i 7.200 dinara. Na trećem mestu su izdaci za 
duvan i alkoholna pića – devet odsto, ili 6.400 dinara, 
i 8,22 odsto ili 3.040 dinara.

U julu ove godine najmanje novca iz kućnog 
budžeta izdvojeno je za obrazovanje, a procenat je 
manji od jedan odsto – odnosno u prosečnoj po-
trošačkoj korpi izdatak za te namene iznosio je 0,67 
odsto, a u minimalnoj 0,34. Kada se procenti iskažu 
u novcu, to znači da su troškovi obrazovanja u pro-
sečnoj potrošačkoj korpi u julu bili 477 dinara, a u 
minimalnoj 123,5. Slično je bilo i u julu prošle godi-
ne – izdvajanja na ime obrazovanja su ista u procen-
tima, ali se malo razlikuju u novcu jer je u prosečnoj 
potrošačkoj korpi tada izdvojeno 435 dinara, a u 
minimalnoj 124.

NEMA VIŠE PUTNIH TROŠKOVA 
„NA RUKE” BEZ POREZA?

SRBI BI DA ZARADE 600 €, 
HRVATI DVOSTRUKO VIŠE!

Većina bi da promeni posao

PROSEČNA PLATA 16.000 DINARA „KRAĆA“ 
OD POTROŠAČKE KORPE

Za obrazovanje manje od jednog procenta
(Nastavak teksta sa nаslovne strane)
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Са каквим се изазовима учитељи и на-
ставници данас суочавају и какав будући 
развој у том смислу треба предвидети? 

Да ли друштво адекватно признаје наставничку 
професију и да ли наставници имају подршку, која 
им је потребна? Каква је њихова улога у повезивању 
образовања и активног учешћа у друштву и на 
тржишту рада? То су само нека од питања покре-
нутих на другом Образовном самиту ЕУ одржаном 
у Бриселу 26. септембра, „Наставници на првом 
месту: изврсност и престиж за европски образовни 
простор“.

На скупу који је окупио министре и друге држав-
не званичнике из области образовања и бројне 
учитеље и наставнике, у фокусу је била учитељска 
професија, а учесницима се као домаћин обратио 
одлазећи европски комесар за образовање, културу, 
омладину и спорт Тибор Наврачич, подсетивши 
да је Европска комисија заједно са земљама чла-
ницама ЕУ поставила чврсте темеље истинског ев-
ропског образовног простора: подстицањем учење 
у иностранству, јачањем кључних компетенција, 
као што су предузетничке и дигиталне вештине, 
промоцијом међусобног признавања диплома, 
подстицањем учења страних језика и предшколског 
образовања, као и јачањем заједничких вредности 
и инклузије.

Нова иницијатива успостављања европских 
универзитета студентима и високошколским уста-
новама већ отвара нове могућности. Тај пројекат 
је врло амбициозан, захтева и одговарајућа 
финансијска средства, и зато је Комисија предло-
жила удвостручење буџета програма Еразмус плус у 
наредном буџету ЕУ за период од 2012-2027. Европ-
ски образовни простор је ЕУ потребан да би се суо-
чила са изазовима 21. века - да би се свима пружиле 

шансе и искористило највредније братство: људски 
таленти, казао је Наврачич.

Тема прошлогодишњег, првог Образовног са-
мита ЕУ, подсетимо, била је „Постављање темеља 
Европске образовне области: за иновативно и 
инклузивно образовање засновано на европским 
вредностима“. Тема овогодишњег дефинисана је 
тако да „даљи успех у том процесу зависи од једног 
фактора, и то често занемареног – учитеља, његове 
мотивисаности и самоперцепције“.

„Без уважених и самоуверених учитеља и на-
ставника, европски образовни простор неће доне-
ти плод који очекујемо. Морамо да знамо како се 
учитељи осећају и шта им је потребно, како бисмо 
могли да применимо ефикасне мере за суочавање 
са изазовима пред нама“, образложио је Наврачич.

Према његовим речима, да бисмо изградили 
отпорну, повезану и правичну Европу, морамо да 
улажемо у образовање, а то пре свега значи улагање 
у наставнике: „Треба да им дамо алате и признања 
које заслужују. Успех било које образовне реформе 
зависи од наставника, и зато је наш бољи одговор 
на њихове потребе од кључног значаја за изградњу 
европског образовног простора до 2025. године.“

На самиту је представљен и радни документ 
скупа, ново издање „Монитора образовања и обуке 
(2019)“, за који је речено да истражује како учитељи 
и наставници раде и живе, као и да шаље јасну по-
руку да су самоуверени и од друштва признати на-
ставници предуслов свих амбициозних реформи.

Овогодишњи „Монитор образова ња и обуке“, 
једна од водећих европских публикација која све-
дочи о стању образовања у земљама чланицама 
ЕУ, садржи и анализу резултата међународног 

истраживања „Учитељи и учење“ спроведеног у 
оквиру ОЕЦД-а, а које је пружило увид како на-
ставници процењују њихову садашњу ситуацију и 
како виде будућност. Један од кључних налаза је да 
наставници желе више обуке за суочавање са сав-
ременим социјалним и технолошким утицајима 
– учитељи и наставници траже помоћ у решавању 
потешкоћа у настави у мултикултурним разредима.

Инсистирају и на поштовању и признавању 
њиховог рада. Према истраживању, само 18 од-
сто сматра да остатак друштва цени њихову 
професију. Осим плата, које су и даље генерално 
ниске, подизање престижа и ауторитета наставни-
ка није само предложена опција, већ неопходна. 
“Монитор“ указује и на мањак наставника у не-
колико држава чланица ЕУ, посебно у дисципли-
нама везаним за науку, технологију, инжењерство 
и математику. Колико ће наставника Европи бити 
потребно у будућности, питање је на које креатори 
образовних политика морају да одговоре, посебно 
у контексту старења и дезертификације руралних 
подручја.

Образовање 2025

Други образовни самит ЕУ

ЕВРОПИ ПОТРЕБНИ УВАЖЕНИ 
УЧИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ

Министар Младен Шарчевић и европ-
ски комесар за образовање, културу, 
омладину и спорт Тибор Наврачич 

посетили су у јуну ОШ „Михајло Петровић Алас“ 
у Београду како би на лицу места видели раз-
личите примере успешно спроведених реформи 
образовања у Србији. У одељењу 
првог разреда приказано им је на 
који начин ученици развијају кључне 
компетенције за наставак школовања, 
какви су то пројектни приступи учењу 
и које су иновативне методе у настави, 
док су у дигиталном кабинету разгова-
рали са наставницом предузетништва 
о међупредметним компетенцијама.

Министар је истакао да реформе 
образовног система у Србији успеш-
но трају већ две године и да је то ва-
жан сектор на којем се граде и добри 
односи у региону. Он је као пример 
навео дводневни састанак „Западно-
балканске платформе за образовање 

и обуке“, током којег ће данас и сутра министри 
просвете у региону, са представницима Европске 
комисије и Уницефа, разговарати о значају раног 
образовања, унапређивању социјалне инклузије, 
признавању академских квалификација…

Комесар Наврачич је нагласио да је образовање 
најбоља инвестиција у будућност јер 
ниво образовања који деца стекну 
данас може много да утиче на њихову 
конкурентност у будућности. Он је 
додао да је то разлог зашто Европ-
ска унија снажно подржава реформе 
образовања у Србији које, како је кон-
статовао, има веома добре резултате.

Приоритети европског образов-
ног система су у сагласности са при-
оритетима у Србији, попут учења 
заснованом на компетенцијама, 
реформе стручног образовања, 
дуално образовање и стварање 
флексибилнијег образовног система, 
рекао је Наврачич.

Актуелна подршка Европске 
уније сектору образовања у Србији 
износи 35 милиона евра, што об-
ухвата подршку за изградњу капа-
цитета образовних институција, 
развој релевантнијег система 

квалификација и наставних планова и програ-
ма, увођење нових наставних пракси, подршку 
инклузивној пракси и набавку нових наставних 
помагала и опреме. Планирано је да до краја 
године око 40.000 наставника прође стручно 
усавршавање које ће допринети да иновативним 
наставним методама ефикасније примењују на-
ставне планове и програме усмерене на исходе и 
развој кључних компетенција ученика. Од новца 
ЕУ ове године биће обезбеђено и 50 нових педа-
гошких асистената за рад са децом којима је по-
требна додатна помоћ у образовању, биће урађени 
и недостајући уџбеници на осам језика национал-
них мањина и успостављен систем квалификација 
у складу са потребама савременог друштва.

Од 2003. Европска унија је донирала више од 
100 милиона евра за реформу сектора образовања, 
односно за реновирање и опремање школа и фа-
култета, укључивање већег броја деце у предшкол-
ско образовање, модернизацију средњег стручног 
образовања…

НАВРАЧИЧ: ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 
ОБРАЗОВНИХ РЕФОРМИ У СРБИЈИ 

Вредновање професије
Према подацима „Монитора образо-

вања и обуке 2019“, само 18 одсто наставни-
ка нижих средњих школа у ЕУ сматра да је 
њихова професија цењена у друштву, а тај 
проценат се смањује међу њиховим колега-
ма да дужим годинама наставног искуства. 
Посебан изазов је привлачење мушкараца у 
професију, пре свега у наставу у основном и 
предшколском образовању. У тим нивоима 
образовања запослено је чак између 85 и 96 

одсто учитељица.

Проблем�зарада
Поређење са платама других углав-

ном је неповољно по наставнике. На пример, 
међу земљама ЕУ са доступним подацима, у 
четири земље (Чешкој, Словачкој, Италији 
и Мађарској) наставници на свим нивоима 
образовања зарађују 20 одсто мање у поређењу 
са запосленима у другим професијама истог 
степена образовања. У већини држава чланица 
наставници, посебно предшколски, зарађују 
мање од наставника у средњем образовању. 
Али се зарада и на том нивоу разликује и обич-
но је веће у вишим средњошколским, него у 

нижим средњошколским разредима.

Недостају учитељи
Неколико европских земаља већ се 

суочава, или ће се ускоро суочити, са не-
достатком наставника, у одређеним пред-
метним областима (у науци, технологији, 
инжењерству и математици) или у одређеним 
географским подручјима. С обзиром на то да 
имају велики удео наставника старијих од 
50 година , 23 земље ЕУ које су у 2018. го-
дини учествовале у ТАЛИС истраживању у 
наредној деценији мораће да обнове трећину 
наставничке популације. Најмање пет земаља 
ЕУ мораће да обнови скоро половину настав-
ника у средњим школама (Италија, Бугар-
ска, Литванија, Естонија, Грчка и Летонија), 
а исто се односи и на учитеље у основним 

школама у Естонији, Грчкој и Летонији.



6 strana Novembar-Decembar 2019.

Drugi obrazovni sistemi

Časovi od pedeset minuta, dvanaest 
razreda, dodatni predmeti po izbo-
ru zajednice - ovako ukratko izgle-

da školski sistem u SAD sa kojim se upoznao 
Milan Petrović, profesor iz Niša koji je do ok-
tobra boravio u Ohaju na posebnoj razmeni. 
Naime, u okviru Fulbrajtovog programa 22 
profesora iz 11 zemalja su boravila u Ohaju, u 
cilju upoznavanja sa američkim obrazovanjem 
i sticanjem potrebnog iskustva koje bi se ka-
snije moglo primenjivati u praksi u matičnim 
zemljama. Među njima bio je i Nišlija Milan 
Petrović, jedan od dvoje stipendista iz Srbije 
koji trenutno borave u Kentu prateći njihov 
program i način rada. Petrović je profesor srp-
skog jezika i književnosti u Gimnaziji “Sveto-
zar Marković” u Nišu, a svoja iskustva preneo 
je i u svom video-blogu objašnjavajući razlike 
između našeg i američkog načina rada.

Prema njegovim rečima, u Americi posto-
ji dobar sistem, a u obrazovanje i škole se ulaže neuporedivo više nego kod 
nas. Kakvo će obrazovanje imati učenici, zavisi ponajviše od tamošnje lokalne 
zajednice. “Njima je nepojmljivo što mi imamo nešto u obrazovanju što je be-
splatno. Primera radi, “Tedi Ruzvelt” je škola koja je u siromašnijem kraju, ško-
la se najmanje finansira od federalne države, onda veći deo od države u kojoj 
se nalazi - Ohajo, a najveći deo dobija od lokalne zajednice. To je novac koji se 
prikuplja od poreza na imovinu, tako da oni sami odlučuju šta im je potrebno. 
Zajednica ima pravo da donese odluku da je u njihovom distriktu neophodno 
da sva deca imaju dodatni predmet Upravljanje ličnim budžetom, ili Zdrava 
ishrana. Tako siromašni delovi zato imaju slabiji program. Na drugoj strani, 
bogate zajednice, recimo Hadson - škola ima svoj amfiteatar sa pozorištem, te-
rene za golf, tenis, fudbal, ragbi, radionice... njihovi uslovi i kvalitet su potpuno 
drugačiji”, objašnjava Petrović.

Ono što je dalje primetio je da je njihovo 
opšte obrazovanje na niskom nivou, a škole 
nisu podjednako kvalitetne. Kao dobru stra-
nu sistema vidi i to što ukoliko roditelji dete-
tu ne mogu da priušte kompjuter, obezbediće 
škola, a osim predavača u školi, postoje savet-
nici koji prate učenike po grupama, njihova 
interesovanja, kako bi ih što bolje pripremili 
za dalje obrazovanje. “Njihovo predškolsko 
počinje od treće - četvrte godine, ključ njiho-
vog sistema je dvanaestogodišnja škola koja 
sadrži osnovnu i srednju školu. Časovi poči-
nju od osam, i traju po 50 minuta. Imaju pet 
obaveznih predmeta, tu spadaju engleski, ma-
tematika, prirodne nauke zajedno, društvene 
nauke zajedno i fizičko, po dva časa nedeljno 
i to je obavezno. Firme u Americi sarađuju sa 
školama, doniraju, učenici imaju praksu i tako 
se njihova potreba za radnicima rešava još u 
srednjoj školi”, objašnjava Petrović.

Veliki značaj pridaje bezbednosti - nastavnici u školama se svakog jutra če-
kiraju pri ulasku, prolaze obuke za krizne situacije. Učenici moraju da poštuju 
pravila, a nastavnici su ti koji ih sankcionišu. “Ako, recimo, učenik obuče maji-
cu na kojoj piše nešto uvredljivo, svaki nastavnik ima pravo da ga zaustavi i 
pošalje kući da se presvuče. Može je obući naopako, ali ako i to odbije, ostaje 
sat-dva duže u školi za kaznu. Za nanetu štetu isto se pohađaju dodatni časovi, 
a ukoliko se u školu unesu narkotici, oružje ili pak alkohol, učenik može biti 
isključen na određeno vreme. Ukoliko učenik fizički povredi nekoga, odlazi u 
zatvor, nakon odsluženja kazne on se vraća u školu i mora da nadoknadi sve 
propušteno”, objašnjava ovaj profesor.

Na osnovu do sada viđenog, zaključuje - kod nas svakako treba više ulagati u 
obrazovanje, ali i konkretizovati šta je čija odgovornost, šta čini država, šta lokal-
na zajednica, a šta sami nastavnici i učenici kako bi se kvalitet nastave poboljšao.

SAD: ČASOVI 50’, XII RAZREDA, PREDMETE 
BIRA - LOKALNA ZAJEDNICA

Piše: Mišel Goldberg*

Više od hiljadu javnih škola u Arizoni je 26. apri-
la bilo zatvoreno zbog istorijskog protesta nastav-
nog i pomoćnog osoblja. Ova država je najnovija 
i najveća pogođena nemirima među neplaćenim 
profesorima koji su počelu u februaru u Zapadnoj 
Virdžiniji, a onda se proširili na Oklahomu, Kenta-
ki i 26. aprila na Kolorado. Džejson Rajli, konzerva-
tivni autor, naveo je sa neodobravanjem u Volstrit 
džornalu: „Nisu samo kampusi, sada i osnovne i 
srednje škole postaju stecišta političkog aktivizma“.

Požar se proširio među nastavnicima – u delo-
vima Sjedinjenih Država koji su nenaklonjeni or-
ganizovanim sindikatima – i njegov iznenađujući 
razvoj je jedan od uzbudljivijih u okviru ovog po-
litičkog pokreta. Konzervativci sa pravom brinu: 
svedoci smo građanskog revolta protiv njihovih 
politika.

Postoji nekoliko povezanih faktora iza eksploziv-
nog rasta broja protesta nastavnika. Najznačajniji je 
da se nastavnici u nekim konzervativnim državama 
osećaju saterani u ugao posle decenije i više manj-
ka investicija od strane republikanskih vlada. Zbog 
serije poreskih regulativa, naročito u poslednjih 10 
godina, nastavnici u Arizoni su među najmanje 
plaćenim u zemlji a imaju najveće razrede – po 40 
učenika na jednog profesora.

Nedavno sam posetila školu u južnom Fenik-
su, ravnoj, pustoj otvorenoj oblasti. (Direktor me 
je zamolio da ne kažem o kojoj školi je reč niti da 
njega identifikujem po imenu iz straha od admini-
strativnih posledica). Profesorka fizike kaže mi da 
na času ima 30 do 36 učenika. Osim stolova, ona je 
ili kupila sve što joj je potrebno u učionici ili je to 
nabavila preko donacija – ne samo knjige već i sto-
lice i balone za vodu koja je bila neophodna tokom 
sedam meseci kada su česme sa pijaćom vodom u 
školi bile pokvarene. 

Nastavnica je imala i drugi posao, radila je kao 
konobarica, ali je prestala kada je dobila decu. Voli 
svoj posao ali kaže: „Kako starim i imam porodicu, 
sve mi je teže da ostanem.“

Tužna je i nervozna zbog protesta ali je glasala 
za njega iz očaja. „Na prekretnici sam. Sve više svog 
novca trošim i nemam uticaj kakav želim sa ova-
kvom situacijom“, kaže.

Štrajk nastavnika u Zapadnoj Virdžiniji naveo je 
nastavnike u Arizoni da pomisle da nešto može da 
se desi. Nastavnici su mi rekli da su ih inspirisali i 
primeri aktivizma širom zemlje, od Ženskog marša 
do pokreta za kontrolu naoružanja „Nikad 
više“. U Feniksu sam organizovala sastanak sa 
učiteljicom Lisom Vajt na kome su nastavnici 
i roditelji odlučili da kucaju na vrata suseda i 
traže njihovu podršku za protest. „Kada sam 
videla decu kako organizuju proteste u zemlji, 
pomislila sam da to možemo i mi“, kaže.

Podsticaj za proteste u Arizoni, kao i u 
drugim državama, nije došao od sindikata 
iako su sindikati podržali akciju. Sve je po-
čelo sa Fejsbuk grupom „Arizona Educator 
United“ i heštegom „RediorEd“ koji je kreirao 
profesor muzike Noa Karvelis kako bi pozvao 
zaposlene u školama da nose crveno u znak 
solidarnosti sa svojom braćom u Zapadnoj 

Virdžiniji.
Nije slučajno što su protesti počeli u državama 

gde su sindikati slabi. Kada nastavnicima nedostaje 
snažan kolektivan predstavnik, nove organizacije 
poput „Ujedinjenih predavača Arizone“ brzo pri-
kupe sledbenike. Uz to, države koje siromaše svoje 
nastavnike s vremenom gube vlast nad njima. Nije 
legalno da javni službenici u Arizoni štrajkuju i 
nastavnici bi mogli, tehnički, da ostanu bez posla 
zbog protesta. Ali zbog malih plata, u Arizoni je 
toliko akutna nestašica nastavnika da mnoge škole 
unajmljuju profesore bez formalnog obrazovanja, 
neke čak samo sa srednjom školom.

Većina organizovanja rađena je u letu i niko ne 
zna kakva će biti reakcija javnosti.

Ali kao što se vidi širom zemlje od izbora Do-
nalda Trampa za predsednika, protesti su zarazni i 
rastu sami od sebe. „Možda sam glupavo samouve-
ren, ali imamo moć. Imamo istinu na našoj strani. 
Imamo ljude na našoj strani. I imamo ljude koji se 
ne boje da rizikuju“, rekao je Karvelis. 

 *Nujork tajms

REVOLT U UČIONICI
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Други образовни системи

На конференцији министара културе 
немачких савезних покрајина изнет 
је алармантан податак: до 2030. го-

дине ће у овој земљи недостајати 32.000 настав-
ника – годишње. Пре свега на истоку Немачке. 
Не само што неће бити довољно наставника, 
већ је и све мање кандидата за тај посао. Већ 
сада је у берлинским основним школама само 
сваки четврти наставник прошао одговарајуће 
школовање – остали су у тај посао дошли 
преквалификујући се из других струка. Мањак 
наставника је неједнако распоређен. Највећи је 
у школама за стручно образовање у привреди, 
и специјалним школама - за рад у гимназијама 
се, међутим, тренутно још увек пријављује више 
кандидата него што је потребно. 

Тај проблем дневно коментарише и немач-
ка штампа. Тако Манхајмер морген (Манхајм) 
пише: „Тренутно добра конјунктура подстиче 
многе свршене гимназијалце да се определе 
за добро плаћене послове у привреди. Но, у 
следећој кризи би можда поново могла да добије 
на значају могућност доживотног запослења у 
државној служби. Наставници у основним шко-
лама (први до четвртог разреда – прим. прев.) су 
мање плаћени од наставника у вишим разредима 

- и то утиче на ову ситуацију. У сваком случају, 
политичари би морали да брзо реагују на проме-
не броја ученика. Први корак би могло да буде 
увођење годишњих прогноза.”

Ноје оснабрикер цајтунг (Оснабрик): „Какво 
сведочанство беде! У светлу чињенице да тре-
нутно готово није могућ нормалан рад школа и 
да због недостатка образованих педагога у раз-
редима предају студенти, шефу Конференције 
министара културе немачких покрајина на 
памет падају само отрцане фразе. Требало 
би, вели, омогућити већем броју младих да 
студирају на педагошким факултетима. То 
не помаже, јер може да донесе бољитак тек за 
једну деценију. Чињеница је: нажалост, надува-
на културна бирократија до данас није успела да 
нешто бар упола сигурно испланира. При томе 
су савезне покрајине имале довољно времена да 
предупреде ствар. Још 2015. су могли да приме-
те да су њихове старе прогнозе неодрживе и да 
је због великог броја додатих и нових задатака 
наставнички посао једноставно преоптеретио 
педагоге.”

Келнер штат анцајгер (Келн): „То што Немач-
ка у поређењу са просеком земаља Организације 
за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) још 
увек премало инвестира у образовање, то није 
никакав природни закон. Приоритети могу да 
се промене. То важи и за образовање у раном 
детињству које је још увек безнадежно запуш-
тено. Нема сумње да су овој земљи потребни 
наставници – а њима у школама потребна већа 
подршка психолога и социјалних радника. Ос-
новна претпоставка успеха у образовању је добра 

настава. Наставницима би требало омогућити да 
се на то концентришу. Само тако се може преки-
нути врзино коло у којем је успех у школи тесно 
повезан са социјалним пореклом.”

Мителдојче цајтунг (Хале): „Новац сам по 
себи још не значи да образовна политика мора 
бити добра, али могао би бити кључ успеха у 
једном другом смислу, наиме, са добром опре-
мом би модерни концепти могли боље да буду 
спроведени у дело. Стручњаци за образовање 
се жале да се у Немачкој одржава култура на-
ставе иза затворених врата. Но, у покрајинама 
које пролазе боље на ПИСА-тесту често има 
више сарадње разних фактора. Посао настав-
ника мора постати атрактиван – и то не за оне 
којима после завршене гимназије не пада на па-
мет ништа друго него да стану за катедру, већ 
би много боље било да се млади заинтересују за 
ту професију. Да сматрају да њоме заиста могу 
нешто да покрену. А то може успети само ако 
немају осећај да су запослени само зато што тај 
посао нико други неће.”

Лудвигзбургер крајсцајтунг (Лудвигзбург): 
„Добра вест гласи: постоје мере којима би тре-
нутан недостатак наставника могао да се премо-
сти. Најбољи пример је преквалификација оних 
који не долазе са педагошких факултета. Они су 
студирали хемију или германистику, што зна-
чи да имају стручна знања, и само им недостаје 
педагошка позадина. То јесте хендикеп. Помоћ 
би могло да буде и ангажовање пензионисаних 
наставника, али то не би баш свако волео. Лоша 
вест: свака од тих мера је само крпљење. Но, 
боље су и оне него – ништа.”

Последњег дана августа прваци у Немачкој кренули су у школу. При-
том школама недостаје скоро 40.000 просветних радника. Једно од 
решења могло би да буде запошљавање дипломаца факултета који нису 
стекли квалификације традиционалним путем. 

„У последње три деценије нисмо имали тако драматичан недостатак 
просветних радника у Немачкој”, изјавио је Хајнц-Петер Мајдингер, 
председник удружења просветних радника Немачке уочи почетка школ-
ске године: „Укупно недостаје око 40.000 просветара.” Због тога тај по-
сао привремено раде почетници, пензионери и студенти – или места 
једноставно остају упражњена. „Почетак школске године у многим 
покрајинама показује да је наша земља у опасности, те да се постепено 
креће ка образовној кризи”, изјавио је конзервативни политичар Фолкер 
Каудер, иначе један од најближих сарадника Ангеле Меркел.

Проблем је резултат многих фактора: пораст наталитета, велики при-
лив избеглица, много просветара који се пензионишу, недостатак улагања 
у образовање и велике препреке за упис на програме обуке наставника на 
универзитетима.

Највише су погођене школе у којима су наставници најмање плаћени: 
основне, трговачке школе и школе за децу са сметњама у учењу. Обра-
зовне установе у великим градовима, на пример у најсиромашнијим чет-
вртима у Берлину, као и школе на селима, најтеже налазе нове настав-
нике.

Неке покрајине покушавају да реше недостатак тако што пуштају 
људе без учитељске дипломе у учио-
нице. Северна Рајна-Вестфалија, као 
најнасељенија покрајина у Немачкој, 
запошљава дипломце са радним ис-
куством како би добили неопходну 
обуку директно у школама. Након две 
године теорије и праксе, требало би да 
буду квалификовани наставници.

Још 2013. године, 16 покрајинских 
министара образовања сложило се 
да последња резерва буду особе које 
су промениле каријеру и желе да по-
стану наставници - другим речима, 
придошлице. Све само да би попуни-
ли привремени недостатак. Међутим, 
они постају дугорочно решење за 
овај проблем, каже шеф синдиката 

учитеља ВБЕ професор Удо Бекман. Он у интервјуу за јавни сервис ЗДФ 
позива на јединствене стандарде за обуку придошлица.

Прошле године запослено је око 4.400 особа квалификованих кроз ове 
обуке, али остаје још 34.300 упражњених места широм земље. Највећи 
број таквих промена каријере забележен је у Берлину (1.270), Саксонији 
(1.100) и Северној Рајни-Вестфалији (800). Берлин и Саксонија су једне 
од покрајина којима су просветари највише потребни, али им пружају 
најмању сигурност. У већини осталих покрајина, просветари су државни 
службеници са трајним уговорима и атрактивним бенефицијама.

Неки су исмевали идеју запошљавања придошлица. Иако они заслужују 
признање за жељу да раде са децом, конзервативац Каудер каже: „Веома 
сам забринут за квалитет наставе”. Стручњаци као што је педагог Јорг 
Рамсегер, тврде да људи који доспеју на позицију наставника без прет-
ходног традиционалног образовања немају времена да размисле да ли су 
способни за тај посао. „Током факултета студенти имају пет година да на-
уче како деца мисле, уче и обликују савремено окружење за учење”, каже 
Рамсегер за дневни лист Тагесшпигел. „Током њихових студија и праксе, 
студенти сами могу да испитају и промисле да ли заиста желе да раде са 
децом.“

Традиционални пут да се постане просветни радник је захтеван. Оцене 
из средње школе морају бити скоро савршене како би били примљени на 
програме обуке на универзитетима који трају од седам до осам година.

Критичари традиционалног пута, као што је педагог на Универзите-
ту у Хамбургу и бивши учитељ Петер 
Штрук, каже да су препреке за упис 
превисоке, а да има премало места 
– што доводи до малог броја дипло-
маца. „Квалитет наставе нема никак-
ве везе са оценама”, каже Штрук за 
недељник Дие Зеит.

Недавно истраживање фондације 
Бертелсман даје процену да би тре-
бало запослити укупно 105.000 
учитеља до 2025. године како би се 
задовољиле потребе немачких ос-
новних школа. Истовремено се до 
тада очекује максимално 70.000 ди-
пломаца. Уколико су бројке истини-
те, придошлице ће вероватно поста-
ти уобичајена појава.

НЕМАЧКА: НЕМА ДОВОЉНО НАСТАВНИКА

ЂАКЕ НЕМА КО ДА УЧИ
Придошлице као привремено решење 
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Piše: Slobodan Divjak* 

U staroj Grčkoj, termin varvari 
koristio se za one koji ne znaju grč-
ki, tj. za one koji su neobrazovani, 
necivilizovani. Nastanak civilizacije 
vezuje se za zakonsko uređivanje od-
nosa između članova zajednice. Tako 
je Hegel, primera radi, antičku Atinu 
tretirao kao početni temelj civilizacije 
jer je njeno unutrašnje uređenje bilo 
utvrđeno zakonikom koji je počivao 
na kodifikaciji dugotrajnom tradici-
jom nastalih običaja, pri čemu je ovaj 
zakonik važio jednako za sve atinske 
građane.

Tada se smatralo da su izvan zidi-
na antičkog polisa (države-grada), dakle s one strane 
limesa, živeli varvari koji se nisu rukovodili nikakvim 
pravilima igre već samo razularenom, primitivnom, 
brutalnom voljom za moć koja je bila izvorište njiho-
vih bezobzirnih krvavih pljačkaških pohoda, u odsu-
stvu bilo kakve saosećajnosti prema drugima.

Po nekim savremenim teoretičarima, problem da-
našnjeg sveta je u tome što varvari više nisu s one već s 
ove strane limesa; oni ne samo što su tu, među nama, 
već i upravljaju našim životima. Eklatantan primer 
toga fenomena je i današnja Srbija. To se može ilustro-
vati mnogim primerima.

Najočigledniji je onaj koji se ispoljava u preziru 
upravljačkog sloja prema formi, prema opštevažećim 
procedurama čiji bi koren trebalo da bude u najvišem 
pravnom aktu zemlje, u Ustavu; ali za njim mnogo 
ne zaostaje ni razarački odnos vlasti prema srpskoj 
kulturnoj baštini, jer varvari nisu poznavali pojam 
tradicije.

No, moderni srpski varvari razlikuju se od onih 
iz antičkih vremena u tome što su shvatili da svoju 
sklonost ka bezakonju u kojem mogu bez ikakvih 
ograničenja zadovoljavati svoju nezasitnu volju za sti-
canje simbola moći i prestiža, da svoju neuljuđenost, 
prostakluk, bahatost, pljačkašku animalnost moraju 
prikrivati prividom svoje obrazovanosti, jer je obrazo-
vanost zapravo drugo ime za civilizaciju.

O tome najbolje svedoči nemački pojam Bildung 
(obrazovanje, formiranje, izgradnja) koji istovremeno 
označava proces i ličnog i društvenog kultivisanja, 
kulturnog samosazrevanja i sazrevanja društva kao 
kulturnog u celini, pri čemu ovde pojam kulturnog 
treba shvatiti kao suprotnost primordijalnoj prirodnoj 
sirovosti, neobrađenosti i neizgrađenosti. Dakle, po-
što su uvideli da se bez obrazovanosti, kompetentno-
sti, stručnosti ne može dobiti ulaznica za civilizacijski 
voz, srpski varvari pohrlili su za dobijanjem akadem-
skih diploma na njima svojstvene načine – rušeći os-
novna pravila na kojima počiva akademska zajednica.

Neki od tih načina su podmićivanje onih koji su 
vlasni da izdaju diplome, tj. kupovina akademskih 
zvanja, njihovo falsifikovanje, posezanje za plagira-

njem i slično. Svakako da ovakvi po-
stupci urušavaju obrazovne instituci-
je jer u njih uvode mafijašku logiku. 
No ipak glavni problem je frontalni 
napad na ono bez čega nema niti 
može biti obrazovnih institucija – na 
njihovu autonomiju. Univerzitet koji 
ropski služi vlasti ne može obavljati 
svoju osnovnu svrhu jer mu to one-
mogućava slobodu istraživačkog 
rada, stvaralaštva i kritičkog mišlje-
nja.

Kada je Aleksandar Veliki došao 
da poseti Diogena u njegovom domu, 
buretu, ovaj starogrčki filozof mu je 
bez ikakvog sustezanja rekao da se 
skloni jer mu zaklanja sunce.

U ovoj anegdoti na metaforički način izražen je 
zahtev za radikalnim oslobađanjem mislilaca, teore-
tičara, naučnika od bilo kakvih pritisaka i intervencija 
vlasti, zahtev koji će kasnije biti formulisan u pojmu 
autonomije univerziteta poduprtog njenim pravnim 
garancijama.

Veličina i čast evropskih fakulteta zasnivaju se na 
nastojanju na održavanju ove tradicije bezuslovno 
slobodnog traganja za istinom kojeg ne može biti bez 
kritičkog distanciranja od svake vlasti. U doba plu-
ralizma teorijskih koncepcija jedinstvo akademske 
zajednice može se sačuvati samo njenom kontinui-
ranom borbom za uspostavljanje vladavine prava jer 
ona pruža jemstvo i za postojanje pomenutog plura-
lizma.

No, naši moderni varvari teže da na razne kvazi-
legalne i voluntarističko-nasilne načine uspostave 
uslove za oblikovanje one nauke koja bi favorizovala 
despotizam i čiji bi poslenici, kao u vreme vladavine 
imperatora Barbarose, proglasili našeg nekrunisanog 
kralja apsolutnim gospodarem života i poseda njego-
vih podanika.

Ovakvi pokušaji disciplinovanja univerziteta naji-
zrazitije su se ispoljili posle dogovora između stude-
nata koji su blokirali rektorat i rektorke o problemima 
koji su čisto unutaruniverzitetske prirode.

Rektorka je naime, kao prvo, javno osudila pokuša-
je militantnih aktivista SNS da nasilnim putem spreče 
studente u njihovom naumu, a kao drugo pružila ga-
rancije da će se pitanje plagijata Siniše Malog ubrzati, 
jer odugovlačenje sa njegovim zvaničnim razrešenjem 
nanosi veliku štetu ugledu i autonomiji BU. Posle toga 
usledila je dosad kod nas neviđena serija najvulgarni-
jih i na momente divljačkih osuda ne samo studenata 
već i rektorke koja je smogla snage da se uzdigne na 
nivo dostojan njene funkcije.

Nosioci izvršne vlasti pridavali su studentima koji 
su, mada nisu članovi nijedne stranke, ustali u odbra-
nu dostojanstva svoga univerziteta i time svoga ličnog 
integriteta, najpogrdnije etikete koje su ih dovodile u 
kontekst terorista koji podržavaju navodno fašistoid-
nu opoziciju (talačka kriza, eksponenti destriktivnih 

snaga i slično). Kao da studenti nisu punoletni građa-
ni koji imaju legalno pravo da brane kredibilitet svoga 
univerziteta da bi odbranili kredibilitet svojih diplo-
ma. Kao da pobuna studenata nije bilo u zemljama 
daleko razvijenijim od Srbije.

S druge strane, ti isti vulgarni kritičari studentske 
blokade, ćutali su o nelegalnom upadu naprednjačkih 
ne-studenata u BU koji su se nasilnički odnosili pre-
ma studentima.

O omalovažavajućem odnosu izvršne vlasti prema 
rektorki državnog univerziteta da i ne govorimo. Ona 
je na najprostačkije načine vređana kao osoba koja se 
slizala sa teroristički raspoloženim studentima. Valjda 
je vlast od nje očekivala da pozove policijske ili para-
policijske snage koje bi brutalno premlatile „pobunje-
nike“ i prognale ih sa njihovog univerziteta.

Ovde je uputno prisetiti se odnosa De Gola prema 
pobunjeničkim akcijama Sartra na francuskim ulica-
ma. Na predlog nekih tadašnjih francuskih pravnika 
da se Sartr uhapsi, jer za to postoji pravni osnov, De 
Gol je, iako su njegovi ideološki pogledi bili suprotni 
Sartrovim, odlučno odgovorio da Francuska ne hapsi 
svoje Voltere, shvatajući, kao veliki državnik, koliki su 
doprinos razvoju i veličini Francuske dali njeni veliki 
mislioci.

U potpunosti se slažem sa izjavom koju je na tvi-
teru napisao naš genetičar svetskog glasa Miodrag 
Stojković: „Studenti su u pravu. Kao predsednik po-
nosan sam što ih je rektorka podržala. Ministri će 
dati ostavku i nadležni neka gone prevarante. Tako bi 
izjavio pravi predsednik. Sve ostalo je reakcija čoveka 
koji se ljulja na tronu prevara.“ Tako treba da razmišlja 
naučnik i intelektualac od formata.

U Nemačkoj je njena Akademija prednjačila u 
kritici plagijatske rabote ministra odbrane i zahtevala 
njegovu urgentnu smenu, istovremeno odbacujući sve 
pokušaje političara da dokažu da nije reč o plagijatu 
kao nedopustivo nekompetentno narušavanje auto-
nomije akademske zajednice.

No, naša Akademija, izuzimajući časne izuzetke, o 
očiglednim plagiranim doktoratima političara i apo-
diktičnim odbranaškim tvrdnjama najviših instanci 
vlasti u vezi sa takvim doktoratima oportunistički 
ćuti. Ipak, ta institucija treba da ima svest o tome da 
će se takvo njeno većinsko ponašanje kad-tad tretirati 
kao period besprizornog beščašća u istoriji ove najviše 
akademske ustanove.

Ovih dana na BU će se povući deobna linija izme-
đu onih koji će imati smelosti da brane dostojanstvo 
uspravnog hoda slobodnomislećih teoretičara i stu-
denata, s jedne strane, i onih koje je Niče označavao 
kao ljude „bez prsa“, onih bez kičme, bez ikakvog sa-
mopoštovanja koji, poput gnjida u ljudskom obliku, 
razaraju samo tkivo autonomije univerziteta zarad 
sitnih prolaznih privilegija. Od raspleta tih događaja 
umnogome će zavisiti dalja sudbina Srbije: uzdizanje 
ka civilizacijskom nivou ili još dublji pad u varvarstvo.

 *pisac i prevodilac brojnih filozofskih knjiga

Piše: Zoran Radovanović* 

Prošle nedelje se za kafanskim stolom poveo 
razgovor o organizovanoj akciji koja se vodi pro-
tiv jedne od naših najprepoznatljivijih nezavisnih 
intelektualki, profesorki Danici Popović. Bilo je 
jasno da je ta progoniteljska kampanja pokazna vežba za zastrašivanje svih prav-
doljubivih građana ove zemlje, te da će, ako se ne reaguje, već uspostavljeni ružni 
manir bacanja blatom biti dalje usavršavan i redom primenjivan na ostale poje-
dince spremne da se slobodno oglašavaju, poput ugledne profesorke. Sastavljen je 
proglas koji je juče objavljen u Danasu.

Sudbina ovog dokumenta posebno je zanimljiva. Bez oklevanja su ga podržali 
skoro svi kojima je ponuđen. Našli su se tu neki od naših najpoznatijih književ-
nika, karikaturista, arhitekata, novinara, profesora univerziteta i poslenika drugih 
profila, uz bivšu predsednicu Vrhovnog suda i njenog zamenika. 

Tako se putem pojedinačnih kontakata skupilo pedesetak imena, a onda je na-
bavljen nepotpuni spisak nastavnika Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tekst pro-
glasa im je poslat u petak rano po podne i u roku od nekoliko sati broj potpisnika 
je postao trocifren. Brzina njihove reakcije i masovnost odziva predstavljaju ohra-
brujući plamičak u našem opštem turobnom sivilu i beznađu.

Ti „filozofi“ su duhovno potomstvo svojih učitelja i praučitelja koji su pre pola 

veka ogor-
čeno branili 
svojih osam 
kolega od 
progona. Reč 
je o tradiciji 

dužoj od jednog veka da se, ako treba, stane 
na crtu kralju Aleksandru, Stojadinoviću, sve-
moćnom Titu, Miloševiću, pa, da se pozovemo 
na aktuelni film kao metaforu, i nekom Vejnu 
koji bahato i nepromišljeno priziva nesreću 
(za one koji nisu gledali film „Džoker“, reč je o 
političaru koji svojom nadmenošću i polariza-
cijom društva dovodi do opšte pobune).

Uz takvu intelektualnu i moralnu bazu, Rektoratu Univerziteta u Beogradu znat-
no je olakšana ne samo odbrana akademskih sloboda, već i očekivana opšte pro-
svetiteljska uloga u društvu. Čoveku jedino dođe da se zapita kako je moguće da se 
u istom akademskom okruženju nađu Filozofski fakultet i Fakultet organizacionih 
nauka (čast profesoru Radenkoviću, kao izuzetku). Ne treba sumnjati da će Uni-
verzitet umeti da prevaziđe tu krizu.

 *autor je redovni profesor Medicinskog fakulteta u penziji

Lični stav

SVI SMO MI 
DANICA POPOVIĆ

SRPSKI VARVARI SU POHRLILI ZA 
AKADEMSKIM DIPLOMAMA



strana 9Novembar-Decembar 2019.

Подаци о просечним зарадама у Србији, Црној Гори, Федерацији 
БиХ и Републици Српској у јулу и августу ове године показују да 
је Србија имала већу просечну плату у рударству, прерађивачкој 

индустрији, трговини на велико и мало, информисању и комуникацијама 
и административним и помоћним услужним делатностима. Србија има 
већу нето зараду у јулу и у делатности стручне, научне, иновационе и 
техничке делатности – 580 евра, од поменуте три државе. Просечна нето 
плата у тој делатности у Црној Гори је 432 евра, Федерацији БиХ 548, а у 
Републици Српској 470. Већу нето плату Србија има и у информисању – 
826 евра у односу на Црну Гору, где она износи 729, Федерацији БиХ 712 
и у Републици Српској 644. 

Просечне нето плате (у еврима)

Година Србија Северна 
Македонија БиХ Црна 

Гора Хрватска Словенија

2012 395 338 421 487 729 991
2013 386 342 424 479 728 997
2014 388 346 425 477 725 1.005
2015 367 355 425 480 751 1.013
2016 379 362 429 499 755 1.030

III 2017 386 363 438 438 812 1.055

У осталим делатностима комшије нас “шију” по примањима. Када је 
реч о делатности снабдевања електричном енергијом, гасом и паром, 
просечна нето зарада у јулу ове године у Србији била је 793 евра, што 
је знатно више од републичке нето плате у том месецу. Но, она је у исто 
време била 72 евра мења него просечна нето плата у тој делатности 
у Црној Гори, где је износила 855, али и 103 евра мања од зараде запо-
слених у тој делатности у Федерацији БиХ, где износи 896. У исто време, 
просечна нето зарада у тој делатности у Републици Српској износила је 
616 евра. Подаци указују на то да Федерација БиХ има највише плате у 
снабдевању електричном енергијом. Осим тога, има веће просечне нето 
зараде и у државној управи, здравству и осталим услужним делатности-
ма. Тако је просечна нето плата у тој држави у државној управи и обавез-
ном социјалном осигурању 677 евра и 141 евра је већа од те делатности 

у Србији, 69 евра од Црне Горе и 77 евра од Републике Српске. Значило 
би то да су нето јулске плате запослених у државној управи и обавезном 
социјалном осигурању најмање у Србији, затим у Републици Српској па у 
Црној Гори. Када је реч о здравству и социјалној заштити, просечна нето 
зарада у Федерацији БиХ је 678 евра, чиме је 215 евра је већа него у јулу 
ове године у Србији, када је износила 463. Већа је и 114 евра него у Црној 
Гори – 564, као и 124 евра него у Црној Гори – 553.

Када је реч о осталим услужним делатностима, у којима се месецима у 
Србији бележи најнижа нето месечна плата, она је у јулу и августу ове го-
дине, по подацима националних статистичких завода, у Федерацији БиХ 
била 194 евра већа код нас, где је износила 350 евра. У исто време, у тим 
делатностима нето плата у Федерацији БиХ већа је 169 евра од просечне 
плате у тим делатностима у Црној Гори – 475, као и 177 евра од зараде у 
Републици Српској – 467 €.

У грађевинарству највећу просечну нето плату у јулу и августу ове го-
дине бележи Црна Гора – 463, што је 28 евра више него у Србији – 435, 
али је зато 136 већа него у Федерацији БиХ – 330 и 140 евра него у Репу-
блици Српској – 323 евра. Када је реч о саобраћају и складиштењу, и ту 
Црна Гора има знатно већу просечну нето плату у јулу и августу у односу 
на Србију, Федерацију БиХ и Републику Српску. Док је у тој делатности 
код Црногораца просечна нето зарада 559 евра, она у Србији износи 449, 
Федерацији БиХ 459 и Републици Српској 354 евра.

Финансијске делатности и делатност осигурања највише плаћају у 
Црној Гори јер је тамо просечна нето плата била 1.001 евро. У исто време, 
она је у Србији износила 804, Федерацији БиХ 859, а у Републици Српској 
746 евра. Пословање некретнинама највише се исплати у Црној Гори јер 
је тамо у јулу и августу просечна нето зарада износила 757 евра, док је 
у Србији била 479, Федерацији БиХ 440, а Републици Српској 391 евро.

Просечна нето зарада по делатностима у јулу и августу ове године за 
пољопривреду, шумарство и рибарство у Србији износила је 417 евра, 
Црној Гори 609, Федерацији БиХ 481, а у Републици Српској 386. У рудар-
ству просечна нето плата у Србији је 759 евра, Црној Гори 677, Федерацији 
БиХ 528, а Републици Српској 620. У прерађивачкој индустрији просечна 
нето зарада у јулу била је 422 евра, што је највише у односу на остале три 
државе с којима се подаци упоређују. Просечна нето плата у Црној Гори у 
тој делатности је 404 евра, Федерацији БиХ 353 и Републици Српској 380.

Статистика

ПЛАТЕ У РЕГИОНУ: НАУКА, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ СРПСКИ 
ЕКОНОМСКИ АДУТ

• У осталим делатностима комшије нас шију по примањима 

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2019. године изно-
сила је 74.768 динара, док је просечна зарада без пореза и до-
приноса (нето) износила 54.115 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар-август 2019. године, у односу на 
исти период прошле године, износио је 9,7% номинално, односно 7,4% 
реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,9% номинално и за 7,6% 
реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зара-
да за август 2019. године номинално је већа за 8,6%, а реално за 7,2%. Про-
сечна нето зарада у односу на јулску нето зараду била је мања 927 динара, 
или 1,7 одсто мања – у јулу је износила 55.042, односно била номинално 
већа за 8,7%, односно за 7,3% реално, ако се гледа и упоређује са истим 
месецом претходне године.

Просечне зараде у 2019.

Август Септембар

Бруто Нето Бруто Нето

Република Србија – укупно 74 768 54 115  74 160  53 698

Зараде запослених у радном односу  75 242  54 479  74 644  54 071

Зараде запослених ван радног односа  49 351  34 590  49 063  34 388

Зараде запослених у правним лицима  79 428  57 558  78 827  57 147

Зараде предуз. и запослених код њих  40 682  28 928  39 999  28 454

Зараде у јавном сектору  83 688  60 200  83 217  59 871

Зараде ван јавног сектора  70 669  51 318  69 995  50 860

Медијална нето зарада за август 2019. године износила је 41.927 динарa, 
што значи да је 50% запослених у Србији остварило зараду до наведеног 
износа.

По подацима РЗС-а, просечна нето плата у августу у Војводини изно-
сила је 51.121 динар, што значи да је 2.994 динара мања од републичке 
просечне. Од седам области у Војводини, једино у Јужнобачкој је просеч-
на нето августовска плата већа од републичког просека – 54.722 динара. 
Од преосталих шест војвођанских области, у две просечна августовска 

нето плата прелази 50.000 динара, док је у четири она мања од тога изно-
са. Тако је у Јужнобанатској области 51.575 динара, а у Средњобанатској 
50.340. Од преосталих области највећу нето зараду у августу остварили 
су запослени у Севернобачкој области – 49.309 динара, затим у Сремској 
– 48.058, Севернобанатској – 47.891, а најмању у Западнобачкој – 45.939.

Пет градова и три општине у Војводини имају просечну нето августов-
ску зараду већу од 50.000 динара, а у четири локалне самоуправе она је 
већа и од републичке просечне зараде. Највећу августовску плату, као и 
свих месеци раније, имају запослени у Новом Саду – 59.349 динара. Иза 
њих су Тител с 54.967 динара, Ковин с 54.380, Вршац с 54.200, Панчево 
с 53.513, Зрењанин с 52.191, Сремски Карловци с 50.193 и Суботица с 
50.172.

Најмању просечну нето августовску плату имају запослени у Бачу – 
41.088 динара, затим у Малом Иђошу – 41.581, Србобрану – 41.595, Белој 
Цркви – 42.114, Ковачици – 42.202, Иригу – 42.782, Жабљу – 43.132, 
Оџацима – 43.171, Алибунару – 43.706, Шиду – 43.885 и Кули – 43.936.

Иначе, августовска нето плата у готово свим војвођанским локалним 
самоуправама мања је од јулске, осим у Тителу, где је већа 1,2 одсто, и 
Бачком Петровцу – 0,8 одсто. Августовска нето плата у односу на јулску 
знатно је нижа у Кањижи, и то 9,3 одсто, док је у Ковину 4,6 одсто мања, 
Новом Кнежевцу 3,7 одсто, Апатину 3,8 одсто, Белој Цркви 3,6 одсто, 
Бачкој Паланци 3,2 одсто.

Но, и поред тога што је августовска нето плата у готово свим 
војвођанским општинама који проценат нижа него у јулу, и даље нема 
оних који бележе плате мање од 40.000 динара.

Када се упореди нето августовска плата ове године и прошле, највеће 
повећање, и то од 21,5 одсто, бележе запослени у Тителу, 13,4 одсто у 
Ковину, 11,5 одсто у Апатину, 11,2 одсто у Новом Саду, десет одсто у 
Оџацима, Ади, а нешто мање од тог процента и у Жабљу, Новом Кнежев-
цу, Сенти, Чоки, Суботици, Новом Бечеју и Руми.

По подацима РЗС-а, просечна августовска плата у јавном сектору била 
је 60.200 динара, а ван њега 51.318. Највећу нето августовску плату бележе 
запослени у јавним државним предузећима – 74.905 динара, а најмању 
они који раде у општинској администрацији – 51.009.

Док су запослени у правним лицима у августу у просеку зарађивали 
57.558, они који раде код предузетника имали су 28.928 динара, односно 
упола мању зараду.

АВГУСТ/ЈУЛ 2019: ЗАРАДЕ МАЊЕ 1,7 ОДСТО (927 ДИН)
● Зарада у Војводини износила 51.121 динар ● Код предузетника зарада упола мања 
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Prosečna neto-zarada u septembru bila je 53.698 dinara, saopštio je 
25.11.2019 Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada za septembar iznosila je 41.547 dinara, što 
znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. U odnosu na av-
gustovsku neto zaradu, ona isplaćena u septembru je 417 dinara manja. U pore-
đenju s istim mesecom prošle godine nominalno je veća 12,1 odsto, a realno 10,9.

Prosečna septembarska plata zaposlenih u javnom sektoru bila je 59.871 di-
nar, a van javnog sektora 50.860 dinara.

Bruto zarada (sa porezima i doprinosima) u septembru je bila 74.160 dinara, 
a rast bruto zarada u periodu januar–septembar, u odnosu na isti period prošle 
godine, iznosio je 10 odsto nominalno i 7,8 realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada 
za septembar nominalno je veća za 11,9 odsto, a realno za 10,7 odsto, dok je 
prosečna neto zarada nominalno veća za 12,1 odsto, a za 10,9 odsto realno.

Po podacima RZS-a, 
prosečna neto plata u sep-
tembru u Vojvodini je bila 
50.908 dinara, što znači da 
su zaposleni u Vojvodini u 
proseku zaradili 2.790 di-
nara manja od republičkog 
proseka, ali i da je 1.213 di-
nara manja od one u avgu-
stu, kada je iznosila 51.121 
dinar. Od sedam oblasti u Vojvodini, jedino je u Južnobačkoj prosečna neto 
septembarska plata veća od republičkog proseka i iznosi 54.741 dinar. Od pre-
ostalih šest oblasti, samo je u jednoj viša od 50.000 dinara, dok je u preostalih 
pet manja od tog iznosa. Naime, jedino u Južnobanatskoj oblasti prosečna sep-
tembarska plata bila je 50.931 dinar. U Severnobačkoj oblasti bila je 49.094 di-
nara, Srednjobanatskoj – 49.979, Sremskoj – 47.774, Severnobanatskoj – 47.646 
i Zapadnobačkoj oblasti – 45.729.

U četiri grada i dve opštine u Vojvodini u septembru je neto zarada bila veća 
od 50.000 dinara, a samo u dve lokalne samoupravi ona je veća i od republič-
ke prosečne neto plate. Najveću neto platu u septembru imali su zaposleni u 
Novom Sadu – 59.482 dinara, a zatim oni koji rade u Titelu – 54.433 dinara, 
te Vršcu – 53.445 dinara. U Kovinu su u septembru zaposleni zaradili 53.111 
dinara, Pančevu – 52.722 i Zrenjaninu – 51.804. Sa spiska opština u kojima 
su prosečne plate bile veće od 50.000 dinara u septembru nestali su Subotica i 
Sremski Karlovci, gde su one bile 49.985 dinara, odnosno 49.698.

Najmanju prosečnu neto septembarsku platu, kao i prethodnih meseci, imali 
su zaposleni u opštini Bač – 40.809 dinara, zatim u Malom Iđošu – 41.306, 
Srbobranu – 41.625 i Kovačici – 42.266. Među onim opštinama gde su zarade 
u septembru bile najniže su i Žabalj, gde je prosečna plata bila 43.120 dinara, 
Irig – 43.212, Odžaci – 43.310, Alibunar – 43.721, i Šid – 43.995 dinara.

Inače, septembarska neto plata u gotovo svim vojvođanskim lokalnim sa-
moupravama manja je od avgustovske. U Novom Sadu, Kuli, Odžacima, Ali-
bunaru, Beloj Crkvi, Beočinu, Bečeju, Žablju, Srbobranu, Adi, Senti i Žitištu 
prosečna septembarska neto plata ista je kao i u avgustu ili je nešto malo veća.

Od 19 delatnosti 
za koje Repu-
blički zavod za 

statistiku objavljuje podatke 
o prosečnoj neto zaradi, u 
septembru je samo u devet 
prosečna zarada bila iznad 
republičke, koja je tog me-
seca bila 53.698 dinara, dok 
je u deset ona bila manja od 
proseka na nivou države.

U isto vreme u čak 14 
oblasti neto prosečna plata bila manja čak i od medi-
jalne, koja je iznosila 41.547 dinara. To pak znači da 
je znatno više zaposlenih u Srbiji koji zarađuju manje 
od medijalne zarade, s obzirom na to da je reč o de-
latnostima u kojima radi veliki broj radnika.

U osam oblasti prosečna septembarska neto pla-
ta prelazila je 100.000 dinara. Na prvom mestu je, 
kao i prethodnih meseci, vazdušni saobraćaj s neto 
zaradom od 184.800 dinara. Iza njega su zaposleni 
u računskom programiranju, gde je prosečna zara-
da bila 127.095 dinara. Tako je njihova zarada znat-
no manja nego u vazdušnom saobraćaju, a razlika 
je 57.705 dinara, pa zapravo razlika u primanjima u 
te dve delatnosti premašuje visinu prosečne zarade 
u republici za septembar.

Na trećem mestu po vi-
sini prosečne septembar-
ska zarade su zaposleni u 
uslužnim delatnostima u 
rudarstvu, gde je ona izno-
sila 125.563 dinara, a po-
tom slede oni koji rade u 
eksploataciji sirove nafte – 
111.743 dinara. Među njima 
su i zaposleni u naučnom 
istraživanju 
s prosečnom 
zaradom od 

106.552 dinara, proizvodnji du-
vanskih proizvoda – 104.948, ki-
nematografiji, televiziji i muzičkoj 
produkciji – 103.556 i finansijskim 
uslugama – 103.538.

Ako se analiziraju celokupne 
delatnosti, najveću prosečnu platu 
u septembru zaradili su zaposleni 
u informisanju i komunikacijama 
– 96.545 dinara, a potom u finan-
sijskim delatnostima i delatnostima 
osiguranja – 93.505 dinara. 
Za njima slede zaposleni u 
snabdevanju električnom 
energijom, gasom i parom sa 
zaradom od 88.166 dinara i u 
rudarstvu – 83.630 dinara.

U javnom sektoru u sep-
tembru najveća zarada ispla-
ćena je zaposlenima u jav-
nim državnim preduzećima 
– 73.072 dinara, dok su 
najmanju imali oni koji 
rade u opštinskim javnim 
preduzećima – 50.902 dina-
ra. Zaposleni u obrazovanju i 

kulturi u septembru su zarađivali više od republičke 
prosečne plate i ostvarili su 57.167 dinara. Više od 
republičke plate, ali manje od one u obrazovanju, 
beleže zaposleni u zdravstvu, gde je prosečna zara-
da bila 54.629 dinara.

U čak 14 oblasti koje se nalaze u okviru 19 
delatnosti za koje RZS saopštava prosečnu neto za-
radu, u septembru su prosečne plate bile ispod me-
dijalne zarade za taj mesec, odnosno u kovertama 
je bilo manje od 41.547 dinara. Tako su radnici u 

proizvodnji odevnih predme-
ta imali prosečnu neto platu 
34.373, proizvodnji kože i 
predmete od kože – 37.602, 
proizvodnji nameštaja – 
39.154, trgovini na malo – 
37.178 dinara. Ispod crte me-
dijalne zarade našli su se i oni 
koji rade u ostalim stručnim, 
naučnim i tehničkim delat-
nostima, gde je zarada u sep-
tembru u proseku bila 36.877 
dinara, delatnostima putnič-
kih agencija, turoperatera i 
rezervacija – 38.495, zaštitnim 
i istražnim delatnostima – 
37.844, uslugama održavanja 
objekata i okoline – 36.624, 
socijalnoj zaštiti sa smeštajem 
– 38.676, popravci računara i 
predmeta za ličnu upotrebu – 
32.115 dinara. Zaposleni koji 
pružaju ostale lične usluge u 
septembru su u proseku zara-
dili 31.656 dinara, a najtanja 
koverta stigla je u džepove 
zaposlenih u delatnosti pri-
premanja i posluživanja hrane 
i pića – 30.773 dinara.

Statistika

SEPTEMBARSKA PLATA 53.698 DINARA
● Prosečna neto plata u Pokrajini 2.790 dinara manja od republičkog proseka ● Javni sektor 5.173 dinara „jači” 

od republičkog proseka

SAMO U 9 DELATNOSTI PROSEČNA ZARADA IZNAD REPUBLIČKE

Zarade u prosveti i republički prosek

Period
Prosečne zarade Prosečne zarade bez poreza i 

doprinosa
Ukupno RS Obrazovanje Indeks (3:2) Ukupno RS Obrazovanje Indeks (6:5)

1 2 3 4 5 6 7
XII 2018 72 167 71 672 99,31 52 372 51 738 98,79

I 2019 75 296 77 400 102,79 54 521 55 776 102,30
II 2019 72 350 76 131 105,23 52 426 54 885 104,69
III 2019 74 755 76 871 102,83 54 271 55 403 102,09
IV 2019 75 441 76 765 101,76 54 645 55 328 101,25
V 2019 76 511 78 444 102, 53 55 380 56 517 102,05
VI 2019 74 009 77 442 104,64 53 633 55 814 104,07
VII 2019 76 056 78 907 103,75 55 042 56 831 103,25
VIII 2019 74 768 77 113 103,14 54115 55 580 102,71
IX 2019 74 160 77 272 104,20 53 698 55 691 103.71

Prosečna septembarska plata u javnom 
sektoru bila je 5.173 dinara veća od republič-
ke i iznosi 59.871 dinar. Najveću prosečnu 
neto platu u septembru imali su zaposleni u 
javnim državnim preduzećima – 73.072 di-
nara, a najmanje su zaradili oni koji rade u 
opštinskim javnim preduzećima – 50.902.

Zaposleni u obrazovanju i kulturi u sep-
tembru su u proseku zarađivali 57.167 dina-
ra, a oni u zdravstvu 54.629 dinara.

Značajne razlike
Razlika između septembarskih plata za-

poslenih u pravnim licima i onih koji rade 
kod preduzetnika je čak 29.693 dinara. Na-
ime, prosečna septembarska plata zaposle-
nih u pravnim licima bila je 54.147 dinara, 
a oni koji rade kod preduzetnika su tog me-
seca u proseku zaradili svega 28.454 dinara.
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ОБЛИЦИ РАДНОГ АНГАЖОВАЊА ВАН 
РАДНОГ ОДНОСА У ШКОЛИ

Питање: Који су све облици радног ангажовања ван радног односа у 
школи? Под којим условима се може закључити уговор о стажирању? 

Одговор: Запослени у школи може бити ангажован без заснивања рад-
ног односа на основу: 1) уговора о извођењу наставе, 2) уговора о при-
временим и повременим пословима, 3) уговора о делу, 4) уговора о до-
пунском раду и 5) уговора о стажирању.

Први и пети од наведених облика ангажовања утврђени су Законом о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), а остали Законом о раду („Службени гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 

Што се тиче Вашег питања у вези са условима под којима се може 
закључити уговор о стажирању, дајемо следећи одговор. 

Уговор о стажирању је облик уговора о стручном оспособљавању 
и усавршавању. Услове за закључење, поступак закључивања и права 
и обавезе уговорних страна код уговора о стручном оспособљавању и 
усавршавању уређује Закон о раду у члану 201. 

Уговор о стажирању уређен је чланом 124. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Према одредбама тог члана закона, послове на-
ставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља и приправник 
– стажиста, на основу уговора о стажирању који се закључује (у писменој 
форми) за период од најмање једне а најдуже две године и којим се не за-
снива радни однос.

Циљ овог уговора јесте омогућавање приправнику – стажисти да, под 
непосредним надзором наставника, васпитача и стручног сарадника који 
има лиценцу, савлада програм за увођење у посао и полагање испита за 
лиценцу, на шта се сходно примењују одредбе Закона о основама система 
образовања и васпитања о приправницима.

Лице ангажовано по уговору о стажирању (приправник - стажиста) 
има право да учествује у раду стручних органа, без права одлучивања, а 
нема право да оцењује ученике.

ДИРЕКТОР ИГНОРИСАО ЛИСТУ  
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Питање: Да ли је директор школе поступио законито када је средином 
августа ове године примио лице у радни однос на одређено време (кон-
кретно наставника енглеског језика, јер је претходна колегиница дала 
отказ), при чему је игнорисао листу наставника за чијим је радом пре-
стала потреба и пријем у радни однос извршио без конкурса? Да ли је 
директор био у обавези да претходно провери у Националној служби за 
запошљавање постоје ли незапослена стручна лица за тај предмет? 

Одговор: Заснивање радног односа на одређено време без конкур-
са у установи за образовање и васпитање могуће је само у случајевима 
утврђеним у одредбама члана 132. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 1) замена 
запосленог одсутног до 60 дана; 2) попуњавање упражњеног радног места 
до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кан-
дидата по расписаном конкурсу; 3) попуњавање упражњеног радног ме-
ста до избора кандидата, када се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове – до завршет-
ка школске године; 4) извођење верске наставе и 5) ангажовања наставни-
ка или асистента одговарајуће високошколске установе или запосленог 
у научном институту, с одговарајућим звањем, за највише 30% од пуног 
радног времена, за сваку школску годину, уз сагласност министра просве-
те и науке (само за установе од посебног интереса за Републику Србију).

Као што се може закључити, у случајевима наведеним под 1) – 3) не-
опходно је брзо реаговање директора установе како би се благовремено 
и привремено попунили упражњени послови, односно радно место, чиме 
се омогућава несметано одвијање процеса рада установе. 

Управо због хитности, ако наступи неки од наведених случајева, дирек-
тор вршећи пријем у радни однос није везан правилима која важе за пријем 
у радни однос по конкурсу. Наравно, премда он има право да пријем у 
радни на одређено време без конкурса изврши по соп-
ственом избору и без прибављања било чијег мишљења, 
то не значи да његов избор не треба да буде руковођен 
интересима процеса рада установе. Из тога произла-
зи закључак да савесно поступање налаже директору 
да провери код Националне службе за запошљавање 
да ли има незапослених лица која испуњавају услове 
за обављање упражњених послова. Ако таквих лица 
има, сматрамо да директор треба да покуша најпре да 
неко од њих радно ангажује, па тек ако то није могуће 
– да прими у радни однос лице које нема одговарајуће 
образовање или не испуњава неки други услов за 
обављање упражњених послова. Напомињемо да радни 
однос у установи ни на одређено време не може засно-
вати лице које нема психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима.

Најзад, пријем у радни однос у случајевима из члана 132. ст. 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања врши се без обзира на ли-
сту запослених за чијим је радом престала потреба. Такав одговор произ-
лази из правила да се радни однос на основу споразума о преузимању са 
листе запослених за чијим је радом престала потреба заснива искључиво 
на неодређено време, а то овде није случај.

ПОСТУПАК ЗА ПРИЈЕМ НЕНАСТАВНОГ 
ОСОБЉА У РАДНИ ОДНОС У ШКОЛИ 

Питање: Да ли се услови и поступак за пријем у радни однос у шко-
ли односе и на ненаставно особље или само на пријем у радни однос на-
ставника, васпитача и стручних сарадника? Другим речима, може ли се за 
обављање послова ненаставног особља радни однос засновати применом 
правила из Закона о раду, мимо правила из Закона о основама система 
образовања и васпитања?

Одговор: Правила о условима и начину пријема у радни однос из За-
кона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) важе како за наставно тако и за ненаставно 
особље. Разлика постоји само у томе што се кандидати за обављање по-
слова ненаставног особља не шаљу на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима.

То значи да се радни однос на неодређено време у установи за 
образовање и васпитање и за обављање послова ненаставног особља може 
засновати по конкурсу или преузимањем запослених који су на листи са 
које се врши преузимање (запослени за чијим је радом делимично или 
потпуно престала потреба или су засновали радни однос с непуним 
радним временом), или у случају међусобног преузимања запослених у 
двема установама (чл. 130. и 131. Закона о основама система образовања 
и васпитања). Пријем у радни однос искључиво на основу правила из 
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14) у установи за образовање и васпитање правно није могућ, односно 
представљао би кршење одредаба Закона о основама система образовања 
и васпитања, који је у односу на Закон о раду lex specialis.

У казненим одредбама Закона о основама система образовања и 
васпитања, члан 161. став 1. тачка 11) и став 2. прописано је да ће се нов-
чаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казнити за прекршај уста-
нова ако прими у радни однос лице које за то не испуњава услове из чл. 
120 – 123. истог закона или изврши пријем у радни однос на начин и 
по поступку који су супротни одредбама чл. 130 – 132. тог закона. За тај 
прекршај ће се казнити и директор, односно одговорно лице установе, и 
то новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара.

ИСПЛАТА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ АКО 
ШКОЛА НЕМА СРЕДСТАВА

Питање: Да ли је исплата јубиларне награде запосленом обавеза школе 
и у случају да она за то нема средстава?

Одговор: Школа је обавезна да запосленом исплати јубиларну награду 
и те обавезе не може се ослободити истицањем чињенице да за исплату 
нема средстава.

Обавеза исплате јубиларне награде утврђена је у члану 31. став 1. По-
себног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама 
и домовима ученика („Службени гласник РС“, број 21/15).

Према одредби члана 159. став 2. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13), средства за исплату јубиларних награда запосленима у основној и 
средњој школи обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе.

МАКСИМАЛНИ БРОЈ РАДНИХ ДАНА 
ГОДИШЊЕГ ОДМОРА

Питање: Да ли је прописан максимални број радних 
дана годишњег одмора запослених у школи?

Одговор: Ни у једном пропису нити у Посебном ко-
лективном уговору за запослене у основним и средњим 
школама и домовима ученика („Службени гласник 
РС“, број 21/ 15) није утврђен максималан број радних 
дана годишњег одмора запослених у школи.

Мишљења смо да није правно могуће да се у општем 
акту установе или у уговору о раду утврди максималан 
број радних дана годишњег одмора запослених будући 
да би се на тај начин утврдио мањи обим права од пра-
ва признатих Посебним колективним уговором, што 
би било у супротности са одредбом члана 10. став 2. За-
кона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14).

Правници одговарају
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ZBOG SVE VEĆE DECE, NOVI 
KONFEKCIJSKI BROJEVI

Tekstilna industrija prisiljena je na menjanje konfekcijskih 
brojeva za decu od četiri do 16 godina jer se ljudsko telo u pro-
teklih 35 godina jako promenilo. Poređenje podataka o merama 
dece iz 1978. godine britanskog Instituta za standard i današ-
nja 3D analiza više od 3.000 dece otkrila je da su se devojčice i 
dečaci u struku u proseku proširili za 10 cm. Tako standardne 
veličine postaju sve veće, a povećanje telesne mase posledica 
je unosa većeg broja kalorija, hrane prepune hormona i premalo 
kretanja. Dok je 1978. prosečna djevojčica s 11 godina bila viso-
ka 146 cm, s obimom grudi od 71 cm i bokova 78 cm, danas je 
viša za tri cm, u prsima šira za sedam, a u bokovima za četiri cm.

Ni dečaci nisu imuni na gojaznost. Oni su danas u proseku 
viši za tri cm, s obimom grudi većih devet centimetara i obimom 
bokova širih za sedam centimetara, navode istraživači. „Neka-
dašnje konfekcijske veličine danas su zastarele jer većina dece 
ne nosi ono što se nekad smatralo prosekom. Tako se detetu 
od četiri godine bira ona namenjena za šestogodišnjaka”, kaže 
predsednik Britanskog tekstilnog društva Avalon, Ed Gribin. 
Dodaje kako je većina studija, uključujući i onu Svetske zdrav-
stvene organizacije, utvrdila da su deca sve veća zbog sedelač-
kog načina života i previše šećera u ishrani.

U 2018. ZA 3% MANJE 
OBJAVLJENIH KNJIGA NEGO 2017.

 
U Srbiji je u 2018. godini objavljeno tri odsto manje knjiga 

i brošura nego u 2017. godini, objavio je Republički zavod za 
statistiku. Među 11.887 naslova objavljenih u 2018. godini 44 
odsto je iz književnosti, lingvistike i filologije, 23 odsto iz obla-
sti društvenih nauk, dok je devet odsto knjiga objavljeno na 
drugim jezicima uključujući i višejezična izdanja. U beograd-
skom regionu objavljeno je 8.160 naslova a u Vojvodini - 1.821, 
dok je u ostatku Srbije ukupno objavljeno 1.834 knjiga i brošu-
ra. Na engleskom jeziku bilo je 389 naslova, na ruskom 24, dok 
je na nemačkom i francuskom jeziku bilo 14, odnosno 10 naslo-
va. Prema rezultatima istraživanja na albanskom jeziku bilo je 
67 naslova, a na romskom pet.

PARIZ NAJBOLJI GRAD ZA 
STUDENTE U SVETU

Najnovije rangiranje visokoškolskih ustanova koje je sprovelo 
britansko društvo “QS” (Quacquarelli Symonds) pokazalo je da 
je Beč peti najbolji grad u svetu za studente. U rangiranju pod 
nazivom “World University Ranking” Bečki univerzitet se našao 
na 155. mestu ali se istovremeno pokazao veoma privlačnim za 
studente koji traže visoki i dostupan kvalitet života. Pokazalo se 
da se Beč sa svojom raznolikim studentima, najvećim kvalitetom 
života i niskim školarinama, kao i Bečkim univerzitetom i Teh-
ničkim univerzitetom koji su najbolje kotirani u zemlji, rangirao 
kao najbolji studentski grad na nemačkom govornom području. 

Rangiranje je obuhvatilo dvanaest kriterijuma, kvalitet i broj 
međunarodno pozicioniranih visokih škola kao i faktore priušti-
vosti, životnog kvaliteta i ugled lokalnih univerziteta kao poslo-
davaca. Za kvalifikaciju rangiranja za “Najbolji studentski grad 
na svetu” uslov je bio da grad ima više od 250.000 stanovnika i 
najmanje dva univerziteta obuhvaćena rangiranjem “World Uni-
versity Ranking”. Zbog nižih školarina u Evropi američki i azijski 
gradovi su potisnuti na kraj lestvice najboljih studentskih grado-
va. Tako se 20 evropskih gradova našlo među najboljih 50 za stu-
dente, a šest čak i među prvih deset. Listu predvodi Pariz, zatim 
London, Boston i Melburn. Cirih se našao na 7. mestu, Berlin na 
8. i Minhen na 13. Britansko društvo “QS” je ove godine po prvi 
put uradilo rangiranje gradova najboljih za studente.

SPORIJI MOZAK KRIV ZA 
PONAVLJANJE GREŠAKA

Neki ljudi nikad ne nauče iz svojih grešaka već ih uvek iznova ponavljaju, a 
uzrok tome nije u naivnosti već u činjenici da njihov mozak radi sporije, tvrde 
naučnici Univerziteta London. Oni su analizirali zbog čega neki ljudi lakše uče 
iz svojih iskustva od drugih. Snimanje moždanih talasa volontera otkrilo je da 
oni koji za sebe tvrde da teško uče iz svojih iskustava i često ponavljaju uzorke 
negativnog ponašanja imaju manje aktivan mozak, ali i da na nadražaje u pro-
seku reaguju sporije. Volonteri su ponavljali različite zadatke da bi se lakše pro-
cenilo koliko su sposobni da nauče i primene naučeno kroz iskustvo. Kod onih 
koji su najbrže učili magnetska rezonanca je pokazala veću povezanost između 
delova mozga zaduženih za posmatranje kao i neke druge motoričke procese.

 „Ljudi koji brzo uče oslanjanju se na sećanje prošlih događaja i imaju izuzet-
no dobro pamćenje, koje tako još više 
vežbaju. Brzina reakcije mozga često je 
genetski uslovljena, mada se može po-
boljšati raznim vežbama“, objasnila je 
vođa studije, Kerolajn Di Bernardi Luft. 
Dodala je da mali procenat ljudi brzo 
i efikasno uči na svojim greškama i da 
za proces učenja većina ljudi mora više 
puta da pogreši kako bi naučili.

PET ZANIMLJIVOSTI  
O NOBELOVOJ NAGRADI

Alfred Nobel ušao je u istoriju kao pronalazač dinamita. Ali bio je i vešt 
pesnik i zaljubljenik u stihove Shelleyja i Byrona. Pisao je pesme celog života, 
nekad na maternjem švedskom, ali većinom na engleskom jeziku. “Nemam ni 
najmanju nameru da nazovem svoje stihove poezijom. Pisao sam i pišem samo 
iz razloga da ublažim depresiju ili poboljšam svoj engleski”, napisao je Nobel u 
pismu svom prijatelju. Nobel je 1862, sa 29 godina, propitivao svoj književni 
talenat. “Fizika je moje područje, a ne pisanje”, napisao je u pismu na francu-
skom jednoj mladoj ženi. U godini svoje smrti, 1896, napisao je skandaloznu 
tragediju u četiri čina „Nemeza”. Nadahnula ga je Šelijeva drama “Čenči” o ženi 
koja je ubila svog incestnog oca u Rimu u 16. veku.

Nakon prvih dodela Nobelove nagrade, šestoro dece je krenulo stopama 
svojih roditelja i sami su postali dobitnici. Sedmo dete, Lorens Breg, osvojio je 
nagradu zajedno s ocem Vilijemom za fiziku 1915. godine. Bilo je to za Nobe-
love standarde u njegovim “nežnim godinama”. Imao ih je samo 25. Porodica 
Kiri ukupno je osvojila četiri nagrade, a petu “stekla” venčanjem. Dve su pripale 
Mariji Kiri, koja je još uvek jedina osoba koja time može da se podiči. Nobelovu 
nagradu za fiziku podelila je 1903. sa suprugom Pjerom. Nobelovu nagradu za 
hemiju osvojila je 1911. Najstarija kćer Irena dobila je Nobelovu nagradu za 
hemiju zajedno sa suprugom Frederikom Žolijem 1935. Irenina mlađa sestra 
Eva Kiri, jedina iz porodice koja nije izabrala naučnu karijeru, udala se za Hen-
rija Ričardsona, osvajača Nobelove nagrade za mir 1965. kada je bio na čelu 
UNICEF-a. Šveđanin Gunar Midal osvojio je Nobelovu nagradu za ekonomiju, 
a osam godina kasnije njegova supruga Alva bila je dobitnica Nobelove nagrade 
za mir.

Od 1901. petorica dobitnika Nobela nisu mogla da učestvuju na svečanoj 
dodeli nagrada u Oslu. Nemački novinar i pacifista Karl fon Osecki bio je u 
nacističkom koncentracionom logoru kada je 1936. proglašen dobitnikom. 
Kineski disident Lu Sjaobo bio je u zatvoru 2010, a ruskog disidenta Andre-
ja Saharova je 1975. predstavljala njegova supruga Jelena Boner. Bivši poljski 
predsednik Leh Valensa je 1983. godine odbio poziv na dodelu nagrade u Oslo 
jer je strahovao da mu neće biti dopušten povratak u Poljsku. Mjanmarska opo-
ziciona liderka Aung San Su Ći nalazila se u kućnom pritvoru kada je 1991. 
osvojila Nobela. Iako joj je bilo dopušteno da otputuje u Oslo, odbila je poziv iz 
istog razloga kao Valensa.

Istoričari su 1980-ih godina zaustavili tračeve da je partnerka Alfreda No-
bela imala aferu s matematičarom Gostom Mitag-Leflerom i da je to razlog što 
pronalazač nije želio da oda priznanje i matematičarima. Postoje dva verovatna 
objašnjenja zašto nema nagrade za matematiku. Kada je Nobel 1895. sastavljao 
svoj testament, nagrada za matematiku je već postojala u Švedskoj i nije video 
potrebu za još jednom. Na početku 20. veka primenjene nauke bile su u milosti 
javnosti i struke. Doprinos matematike čovečanstvu nije bio toliko očigledan 
kao što je danas.

Statut Nobelove fondacije od 1974. ne predviđa posmrtno dodeljivanje na-
grade. Pre te promene su samo dve osobe osvojile Nobela nakon smrti. Gene-
ralni sekretar UN Šveđanin Dag Hamaršold poginuo je u padu aviona 1961, ali 
je proglašen dobitnikom Nobela za mir kasnije iste godine. Nobelova nagrada 
za književnost je 1931. posmrtno dodeljena još jednom Šveđaninu, Eriku Akse-
lu Karlfeltu. Odbor je 2011. dodelio Nobela za medicinu Kanađaninu Ralfu 
Stajnmanu, ne znajući da je lekar pre-
minuo tri dana pre objave dobitnika i 
ta nagrada je priznata.

Nobelova nagrada se od 1901. go-
dine u skladu s testamentom Alfreda 
Nobela dodeljuje muškarcima, žena-
ma i organizacijama koji su svojim 
radom dali veliki doprinos čovečan-
stvu.


