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Радници у домаћинству су међу радницима који су највише 
погођени пандемијом COVID-19. Њихов допринос 
домаћинствима је огроман, чак и док пандемија угрожа-

ва њихове животе. У јеку пандемије COVID-19 владе широм света 
позвале су људе да предузму и најважнију меру - остану код куће. 
Међутим, за многе раднике остати код куће значило је изгубити по-
сао, и као резултат тога изгубити средства за живот. Међу тим радни-

цима су несразмерно при-
сутни и „кућни радници“. 

Елем, широм света 67 ми-
лиона особа ради у дома-
ћинствима, од којих 75% 
у неформалној еконо мији 
(раде на црно). Иако је 
значајан број мушкараца 
у овом сектору, раде као 
вртлари, возачи, батлери, 
бодигардови, ... „кућни рад“ 
остаје високо феминизиран 
сектор - 80 одсто свих рад-
ника у домаћинствима су 
жене. Ови радници/е играју 
кључну улогу у осигуравању 
здравља и сигурности поро-

дица и домаћинстава за која раде. Раде и послове чишћења и кувања, 
бриге о деци, болесним и старијим особама ...
� (Наставак�на�стр.�4)

Они којима је празник намењен 
нису имали разлога да славе: 
нај мање 15.000 људи у Србији 

због короне је изгубило посао. Трећина 
запослених је морала да узме годишњи 
одмор, боловање, плаћено или неплаћено 
одсуство. Око 40 одсто живи у великом 
страху од губитка посла, што се користи 
да се људи дисциплинују. Ретки су деполи-
тизовани синдикати који штите радничка 
права.

Вучић је ове године упутио многе че-
ститке. Не рачунамо оне страним држав-

ницима, али списак домаћих је обиман: 
православни Божић, Сретење, принове 
министарки правде и директору канце-
ларије за КиМ, Дан жена, Ускрс београд-
ском надбискупу, славу па Ускрс српском 
патријарху, 100 година постојања СД Рад-
нички, Дан Војске, сина Борису Џонсону. 
Сетио се и да честита рођендан чувару 
гробља на Зејтинлику. То што није че-
ститао Празник рада својеврсна је пору-
ка у време ванредног стања, када стотине 
хиљада запослених чине ванредне напоре 
у борби против пандемије. Неопростиво.
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Активисти борбе против дечијег рада, 
међу којима су и чланови НСЈСС и 
гранских синдиката из ове синдикалне 

централе, а нарочито чланови НСПРВ, односно 
НСПРС, 12. јуна 2020. године на Светски дан 
борбе против дечијег рада усредсредили су се, 
по 15. пут, на проблем дечијег рада и подсетили 
доносиоце одлука и јавност на утицај актуелне 
кризе изазване пандемијом на дечији рад. 

„Здравствена пандемија COVID-19 и резулти-
рајући економски шок на тржиште рада имају 
огроман утицај на животе људи. Нажалост, деца 
су она која због тога прва пате. Криза може гур-
нути милионе и иначе рањиве деце у дечији рад. 

Већ сада се процењује да су 152 милиона деце у 
дечјем раду, од којих је 72 милиона у, по њихово 
здравље и безбедност, опасном раду. Ова деца су 
сада изложена још већем ризику да се суоче са 
околностима које су још теже и да раде дуже”, са-
општили су недавно представници међународне 
коалиције.

Међународна организација рада (ILO, код нас 
МОР) као лидер борбе против дечијег рада се 
прикључила позиву Антонија Гутереша, гене-
ралног секретара УН на акцију за спречавање 
насиља над децом у време пандемије COVID-19.

� (Наставак�на�стр.�3)

ЗАШТИТИМО ДЕЦУ ОД ДЕЧИЈЕГ РАДА, САДА, ВИШЕ НЕГО ИКАДА!
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b) Izdržavanje škola po pravilu padalo je na teret onoga čija je škola, onoga 
kome škola služi, ko njom upravlja i ko nadzire rad u njoj. Tako jedne škole izdržava 
država, druge nahije, treće opštine, pojedine sela, pa i same veće zadruge. Država 
plaća svoje učitelje novcem, ostali delom novcem delom u naturi. U prvo vreme, 
opštinski doprinos za škole plaćao se po „dimu“ (domaćinstvu), kao naprimer u 
krajevima oko Timoka. Kasnije se plaća „po poreskoj glavi“. Bio je ustanovljen i 
naročiti „fundus“ za izdržavanje škole. Godine 1842. donet je „Zakon o priboru 
glavnog školskog fonda“. Tokom celog 19 veka narodne škole u Srbiji nalaze se u 
teškoj materijalnoj situaciji.

Najurednije se izdržavaju državne škole, ostale mnogo slabije, a neke sasvim 
neuredno. Najteže je pitanje podizanje školskih zgrada. Većina 
školskih zgrada je tesna i mala, trošna, obično bondručara, ne-
dovoljno svetla unutra. Da pomenemo samo Vukovu „džagaru“ 
u Tronoši. O zgradi osnovne škole u Beogradu imamo jedan 
ovakav zapis: „Beogradsko školsko zdanije tako je tesno, da deca 
ne imajući mesta u školi, i po kongu sede, a k tome i čislo đaka 
je tako veliko, da bi nužno bilo još jednu četvrtu klasu otvoriti“. 
Istina, pominje se još 1835, da u „šabačkom okružju ima više 
lepi zdanije školski s odabranim učiteljima“. Školske zgrade 
kakva je bila Dositejeva Velika škola, ili konak knjeginje Ljubice 
koji je bio ustupljen za gimnaziju, ili kapetan Mišino zdanije, 
samo su retki izuzeci. 

Sterijino „Ustrojenije“ postavlja ove uslove za školsku zgradu: 
„Pri postrojavanju novih učilišta treba da Obština i Starešine 
paze na zgodu mesta. Zdanija za učilišta opredeljena treba da budu, koliko je mo-
guće, udobna, dovoljno prostrana, na čistom i zdravom mestu. I k svakom učili-
štu da se priroda obitalište prilično za učitelja“. Školski nameštaj obično odgovara 
školskoj zgradi: asure na podu za učenike i jedan sto i stolica za učitelja. U boljim 
školskim zgradama: drvene klupe za učenike. 

Evo jednog opisa o tome kako je jedan vredan učitelj u Smederevu snabdevao 
svoju školu nameštajem. U tom opisu stoji: „Do njegova dolaska deca su u sme-
derevskoj školi sedela na zemlji kao Turići; kad on dođe (taj novi učitelj) odna 
se dozovu dunđeri i načine klupe, a deca zasednu i nameste se kako treba. U I 
klupi sedeli su bukvarci, u II klupi časlovci, u III psaltirci“. Godine 1881. doneta su 
specijalna „Pravila o građenju škola i školskom nameštaju“. Preporučeno je da se 
u škole uvedu novi tipovi klupa koji više odgovaraju kako pedagoškim zahtevima 
tako i zahtevima školske higijene. Nova „Pravila o građenju škola i nameštaju škol-
skom“ izdata su 1899 godine.

Vredno je zabeležiti da je Stojan Novaković, kao ministar prosvete, naredio da se, 
počev od 1882. godine, po svim školama vodi „Školski letopis“. U knjigu Letopisa 
beležilo se sve što je bilo od značaja u životu škole. Nažalost, ova tako lepa zamisao 
nije sprovedena svuda onako kako je trebalo da bude sprovedena.

v) Upravljanje školama prošlo je kroz razne faze. Sve do 
oslobođenja 1804, školama, kao crkvenim ustanovama, uprav-
ljala je crkva. Od oslobađanja škole sve više postaju svetovne 
ustanove te su kao takve sve manje podređene kleru. Poznato je 
da je u Karađorđevo vreme uprava nad školama bila poverene 
Dositeju Obradoviću, najpre kao direktoru sviju škola, a onda 
kao „Popečitelju prosveščenija narodna“ odnosno kao ministru 
prosvete.

Za vreme Miloševe uprave, u prvo vreme, o prosveti niko 
ne vodi računa. Ona je u potpunosti bila ostavljena privatnoj 
inicijativi. Od godine 1827. o školama vodi brigu „Kneževa 
svita“ koja ima posebno odeljenje za poslove „Inostrani djela i 
prosveščenije“. Godine 1836. postavljen je Peter Radovanović za 
direktora sviju škola u Srbiji. Vrhovni nadzor nad školama je u 
njegovim rukama, dok je prvostepeni nadzor najpre u kompetenciji „magistrata“ 
a potom potpada pod okružne sudove. Godine 1839. postavljeni su za direktore 
normalnih škola Đorđe Zorić i Sima Milutinović-Sarajlija. U to vreme delokrug 
prosvetne vlasti bio: „Nastojati da se naravi opšte narodne, koje kao osnov i najbo-
lje sredstvo služe tačnom nabljudavanju poretka izobraze i oblagorode“, „Zavoditi 
i ustrojavati nove škole u kojima bi se um prosvetiti i srce oblagoroditi moglo“ i 
„Sredstva obodritelna upotrebljavati na to, da se nuždna i polezna vježestva izuče, i 
na korist i sreću zemlje i naroda raspostru i umlože“.

Godine 1860. centralna prosvetna vlast nosi naziv: Uprava prosvete. Dve go-
dine kasnije dobija konačno ime Ministarstvo prosvete (1860). U drugoj polovi-
ni 19 veka nadzor nad školama organizovan je u tri stepena:1. „Mestni upravitelj 
osnovnog učilišta besplatežno obštinske polze služi“. Toga mesnog upravitelja bira 
opštinski odbor iz rada svojih članova. 2.Dva glavna školska direktora za celu ze-
mlju, jedan za istočne, a drugi za zapadne krajeve i 3. „Vrhovni školski nadziratelj“ 
sa sedištem u Beogradu. Prvi vrhovni školski nadziratelj bio je profesor Dimitrije 
Isailović (1849) koji je ranije bio (1845) „Nadziratelj gimnazijalni učilišta“. Kasnije 
je ustanovljeno zvanje „Glavnog inspektora učilišta“ i za njega sačinjeno posebno 
„Nastavlenije za Glavnog inspektora učilišta“. Školski zakon od 1857. menja staro 
stanje i dovodi do novog „Preustrojstva višeg nadzirateljstva i uprave školske“. Spe-
cijalni Zakon o nadziranju škola donet je 1881. godine. Tim Zakonom predviđeno 
je da rad u osnovnim školama pregledaju i ocenjuju profesori srednjih škola, a rad 
profesora srednjih škola pregledaju i ocenjuju profesori Velike škole.

Najzad, krajem toga veka, pojavljuju se, kao organi upravljanja narodnim škola-
ma, naročiti odbori nazvani školski odbori, koji su prvostepeni ili mesni i drugoste-
peni ili okružni. Njihova kompetencija je čisto materijalna, jer se oni brinu samo: o 

građenju novih i održavanju starih školskih zgrada, o školskom nameštaju i učilima, 
postavljaju i plaćaju školsku poslugu. Pregledanje nastavnog rada u školi, davanje 
nastavnih instrukcija i ocenjivanje učitelja vrše državni nadzorni organi. O stručnom 
školskom nadzoru raspravljalo se u organizacijama prosvetnih radnika i njihovoj pe-
dagoškoj štampi sve do kraja ovoga veka. Učitelji su bili protivu povremenog, kako 
se tada govorilo „majskog pregledanja škola“, a za stalan instruktivan školski nadzor.

g) Nastava Već smo pomenuli kako se za vreme Prvog ustanka vrši odlučan 
prelaz sa srednjevekovne manastirske prosvete na modernu svetovnu prosvetu. Iz-
među starih crkvenih škola i novih svetovnih razlika je vrlo velika. Nove škole nisu 
samo svetovne stoga što u njima rade svetovni učitelji (a ne crkvenjaci) i što se u 

njima predaju svetovne nauke i upotrebljavaju svetovne knjige 
a ne (crkvene), nego su one takve i po ciljevima učenja. U ove 
škole ne idu više oni koji žele postati popovi ili kaluđeri (oni i 
dalje idu u manastirske škole, i nove specijalne – bogoslovije), 
nego oni koji se odaju raznovrsnim svetovnim pozivima. Sa no-
vim nastavnicima, novim sadržajima učenja i novim školskim 
knjigama, ulaze u škole i nove nastavne i vaspitne metode, istina, 
nešto sporije, ali sigurno. Najteže je sa jezikom i pismom. Ovo 
pitanje konačno je rešeno tek u drugoj polovini 19 veka.

Prvi nastavni plan za male škole u Srbiji izdat je 1811. godine. 
po tom planu učenje je određeno knjigom iz koje se uči: I godi-
ne – bukvar (bekavica, poznavanje slova i sricanje slogova), II 
godine – časlovac i III godine – psaltir.

Po takvom planu rade male škole sve do 1838. kada je izdato 
„Naznačenije učebni predmeta“ kao detaljan program opismenjavanja u trogo-
dišnjoj školi. Posle ovoga, na osnovu novoga Sterijinog školskog zakona, izdato je 
„Nastavlenije u pogledu učebnih predmeta“ (1844) koje osnovnu školu potpuno 
modernizuje uvođenjem u nastavni plan prirodnih nauka, zemljopisa i istorije. Pet 
godina kasnije izdato je novo „Raspoloženje predmeta koji da se predaju u osnov-
nim školama“ (1849). Specijalan nastavni plan i program za malobrojne ženske 
škole izdat je 1865 godine. na osnovu novog školskog zakona (1867) izdat je nov 
„Raspored predmeta u osnovnim školama i uputstvo o njegovom izvođenju. Go-
dine 1883. izdati su novi „Nastavni planovi, rasporedi i programi za nižu osnovnu 
školu“. Još brižljivije su detaljisani i razrađeni nastavni planovi i programi za osnov-
ne škole izdati 1891. i 1899. godine.

Kad je ustanovljena prva gimnazija u Kragujevcu u njoj se radilo prema rečima 
kneza Miloša: „Hoću da se predaju nauke, koje se predaju i po evropskim takvim 
školama“. U stvarnosti tamo je svaki profesor predavao ono što je on sam najbolje 
znao i najbolje umeo na drugoga da prenese. Prvi detaljan nastavni plan i program 
za gimnazije izdat je 1838. godine. Plan je bio nepotpun, jer u njemu nije bio odre-
đen i broj časova u nedelji za svaki predmet. Godine 1843. dostavljena je gimna-
zijama „Sistema predavaemi nauka“ koja je odmah sledeće godine zamenjena Ste-

rijinim „Raspoloženijem učebnih predmeta“ (1845). Nekoliko 
godina kasnije unete su izvesne promene u škole. Novo školsko 
zakonodavstvo (1853. i 1867) unosi promene u nastavne plano-
ve i programe. Prvi plan i program za sedmogodišnju gimnazi-
ju (dotle je bila šestogodišnja) donet je 1874. godine. Prelaz sa 
klasičnog smera gimnazije na realističan i moderan (živi strani 
jezici) imamo u nastavnom planu i programu za gimnazije od 
1882. godine. Prvi nastavni plan za potpunu osmorazrednu gi-
mnaziju donet je 1888, a program 1890. godine. Ponovan prelaz 
na klasičan smer imamo u reformi gimnazije od 1893. godine.

Najzad treba utvrditi da su sve promene u nastavnim plano-
vima i programima, sadržajima učenja, imale za krajnji rezultat 
neprekinuto povećanje nastavne građe određene za učenje. To 
je najzad došlo dotle da sam ministar prosvete (dr. Vladan Đor-

đević) izjavi (1888): „U srednješkolskoj nastavi, prva je potreba da se srednje škole 
izleče od preopterećenosti, od nagomilavanja časova, zatim da se pokuša sprečiti 
naglo opadanje broja upisanih đaka“ (koji beže od gimnazije zbog preopterećeno-
sti).

Nastavnih sredstava po osnovnim školama gotovo i da nema do 1844. godine. 
U to vreme Ministarstvo prosvete naređuje da se za sve škole nabave: „Različita 
izobraženija, naročito Jestestvene i istorije“. Nastava narodne istorije treba da koristi 
„Linije postavljene u učilištima o zidu, koji će na decu vpečatenije praviti, a koji 
će im učitelji ne samo tolkovati nego i poučenija otud izvoditi“. Izdata je naredba 
i o učilima za prirodne nauke. Detaljno je razrađen „Spisak učila za gimnazije i 
realke“, i određen način na koji će se izvršiti nabavka. Nov „Spisak učila i namešta-
ja“ službeno je propisan 1898 godine. Na predlog Učiteljskog udruženja doneo je 
ministar prosvete odluku da se u Beogradu osnuje „Školski muzej“ (1896). Nažalost 
ova odluka nije ostvarena u 19 veku.

Školske biblioteke bile su obavezne da stvaraju sve srednje škole, a stvorile su ih 
i mnoge osnovne škole. Mnoge od tih bolje uređenih biblioteka nisu služile samo 
nastavnicima, nego i đacima, a njima su se katkad mogli služiti i drugi zainteresova-
ni. Od godine 1882. sve su škole, prema naredbi Ministarstva prosvete „O uređenju 
školskih biblioteka“, morale stvarati svoje biblioteke. Sve škole su bile obavezne da 
primaju određene časopise i da ih na kraju godine, kao kompletna godišta, inven-
tarišu. Godine 1898. naređeno je i stvaranje posebnih dečjih knjižnica po školama. 
I ove knjižnice popunjavane su nabavkom knjiga koje je za njih preporučio Glavni 
prosvetni savet. Izdat je i poseban propis o inventarisanju tih knjižnica.

  (Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

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

Stojan Novaković

S. Milutinović Sarajlija
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„Сви заједно морамо осигурати да деца буду 
укључена у све мере одговора на пандемију и 

опоравка од кризе изазване пандемијом, тако 
да ниједно дете не буде искључено.”

(Међуресорска радна група УН-а за насиље 
над децом)1 

Активисти борбе против дечијег рада 
12. јуна 2020. године на Светски дан 
борбе против дечијег рада били су 

фокусирани на утицај актуелне кризе изазвану 
пандемијом COVID-19 на дечији рад. 

COVID-19 је увукао свет у кризу, по оби-
му и размери, досад без преседана. Без сумње је 
обнављање глобалног здравља и даље први прио-
ритет, али строге мере које су потребне резултирају 
великим економским и социјалним шоковима. 
Како се карантини, физичко дистанцирање и 
друге мере изолације за сузбијање преноса вируса 
настављају, глобална економија је пала у рецесију. 
Штетни ефекти ове пандемије неће се дистри-
буирати подједнако. Очекује се да ће највише 
штете бити у најсиромашнијим земљама и у 
најсиромашнијим четвртима, као и онима у већ 
неповољним или рањивим ситуацијама, као што 
су деца у дечијем раду и жртве принудног рада 
и трговине људима, посебно жене и девојке. Ове 

1 Брошуру можете преузети са нашег сајта

рањиве групе су више погођене 
шоковима прихода због недо-
статка приступа социјалној за-
штити, укључујући здравствено 
осигурање и накнаде за случај 
незапослености.

Главни међународни програм 
ILO за елиминацију дечијег рада 
и присилног рада (IPEC+) у току 
је у 62 земље, на које све утиче 
пандемија COVID-19. Програм 
је развио планове и стратегије 
за континуитет активности за 
ублажавање ризика и п настоји 
да додели додатна средства за 
подршку напорима за праћење 
утицаја COVID-19 на дечији 
рад, принудни рад и тргови-
ну људима, посебно у вези са 
затварањем школа, обуставама 
пословања, незапослености, губитком средстава 
за живот у погођеним заједницама и недостат-
ком система социјалне заштите.

Искуство из претходних кризних ситуација, 
попут епидемије еболе 2014. године, показало је 
да ови фактори играју посебно снажну улогу у 
повећању ризика за дечији рад и принудни рад.

У складу са политичким оквиром ILO-а за 
реаговање на кризу COVID-19, политикама 

реакција земаља и ILO Монито-
ром: COVID-19 и свет рада, ова 
кратка белешка пружа почет-
ни оквир за одговор IPEC+ на 
кризу. Услуга коју пружа IPEC+ 
биће део холистичког одговора 
ILO-а за ублажавање утицаја 
COVID-19 и за бољу обнову на-
кон кризе. Одговор IPEC+ на-
лази се под 3. стубом „Заштита 
радника на радном месту“ поли-
тичког оквира ILO-а за одговор 
на кризу COVID-19. Деловање 
се такође заснива на Глобалном 
плану хуманитарног реаговања 
генералног секретара УН и 
Правилнику УН-а о утицају 
COVID-19 на децу.

Коначно, 2021. година ће 
бити Међународна година УН-а 

за елиминацију дечијег рада, што ће бити идеал-
на прилика да се појачају напори на постизању 
циља SDG 8.7 за окончање свих облика дечијег 
рада до 2025. године.

Не дечијем раду, деци је место у школи!
Заштитимо права и комодитет деце у време 

и након пандемије! Придружите нам се!

проф.�Хаџи�Здравко�М.�Ковач,�председник�НСЈСС

Дечији рад

КРИЗА COVID-19 УТИЧЕ НА ДЕЧИЈИ РАД
Заштитимо децу од дечијег рада, сада, више него икада!

(Наставак са стране 1)
„Снажно подржавамо апел ген. секретара 

УН Antonia Guterresa о заштити права деце и 
очувању њиховог комодитета 

 за време и после пандемије COVID-19.“

Активисти борбе против дечијег рада, међу 
којима су и чланови НСЈСС и гранских 
синдиката из ове синдикалне централе, 

а нарочито чланови НСПРВ, односно НСПРС, 
12. јуна 2020. године на Светски дан борбе про-
тив дечијег рада усредсредили су се, по 15. пут, на 
проблем дечијег рада и подсетили доносиоце од-
лука и јавност на утицај актуелне кризе изазване 
пандемијом на дечији рад. 

„Здравствена пандемија COVID-19 и резул ти-
рајући економски шок на тржиште рада имају огро-
ман утицај на животе људи. Нажалост, деца су она која 
због тога прва пате. Криза може гурнути милионе и 
иначе рањиве деце у дечији рад. Већ сада се процењује 
да су 152 милиона деце у дечјем раду, од којих је 72 
милиона у, по њихово здравље и безбедност, опасном раду. Ова деца су сада 
изложена још већем ризику да се суоче са околностима које су још теже и 
да раде дуже“, саопштили су недавно представници међународне коалиције.

Међународна организација рада (ILO, код нас МОР) као лидер борбе 
против дечијег рада се прикључила позиву Антонија Гутереша, генералног 
секретара УН на акцију за спречавање насиља над децом у време пандемије 
COVID-19. „Међуресорска радна група УН-а за спречавање насиља над 
децом, снажно подржава апел генералног секретара Уједињених нација 
Антонија Гутереша о заштити права деце и очувању њиховог комодитета 
за време и после пандемије COVID-19. Сви заједно морамо осигурати да 
деца буду укључена у све одлуке о одговору и опоравку COVID-19, тако да 
ниједно дете не буде изостављено“, саопштено је из УН.

Након упутства о политици деловања генералног секретара УН, Међу-
ресорска радна група УН за насиље над децом објавила је и Агенду за 
деловање у време и након пандемије.

Програм ILO – IPEC (International Programme on the Elimination of 
Child Labour) за елиминацију дечијег рада креиран је 1992. године са 
циљем прогресивне елиминације дечијег рада, што је требало постићи 
јачањем капацитета земаља да се баве тим проблемом и промовисањем 
светског покрета за борбу против дечијег рада. IPEC тренутно има актив-
ности у 88 земаља, које су, са годишњим издацима на пројектима технич-
ке сарадње у 2008. достигли више од 61 милион $. То је највећи такав про-
грам на свету и највећи појединачни оперативни програм МОР-а. 

Број и спектар IPEC-ових партнера током година се проширио и 

сада укључују организације послодаваца и рад-
ника, међународне и владине агенције, приватне 
компаније, организације са утицајем у локалној 
заједници, невладине организације, медије, парла-
ментарце, судство, универзитете, верске групе и, 
наравно, децу и њихове породице.

Рад IPEC-а на уклањању дечијег рада важан је 
аспект Агенде достојанственог рада ILO-а. Дечији 
рад не само да спречава децу да стекну вештине и 
образовање које су им потребне за бољу будућност, 
већ продубљује сиромаштво и утиче на националне 
економије кроз губитак конкурентности, продук-
тивности и потенцијалног дохотка. Ослобађање 
деце од дечијег рада, пружање услуга образовања 
и помоћ њиховим породицама кроз обуке и 
запошљавање директно доприноси и стварању 
достојног рада за одрасле.

Иако је и даље циљ IPEC-а спречавање и ели-
ми нација свих облика дечијег рада, приоритетни 
циљеви за тренутно дејство су најгори облици 

дечијег рада, који су дефинисани Конвенцијом ILO о најгорим облицима 
дечијег рада из 1999. године (бр. 182):

-  сви облици ропства или пракси сличних ропству,
-  продаја и трговина децом,
-  дужничко ропство и кметство, принудни или обавезни рад, укључујуи 

принудно или обавезно регрутовање деце ради коришћења у оружа-
ним сукобима;

-  употреба, набавка или нуђење детета за проституцију, за производњу 
порнографије или за порнографске представе;

-  употребу, набавка или пружање детета за незаконите активности, по-
себно у производњи и промету дрога како је дефинисано у релевант-
ним међународним уговорима;

- посао који, по својој природи или околностима у којима се врши, 
може наштетити здрављу, безбедности или моралном развоју деце.

НСЈСС и наши грански синдикати прилагодиће своје активности 
насталој ситуацији, уосталом као што су урадили и са активностима ве-
зане за Глобалну недељу акције за образовање и Светски дан безбедности 
и здравља на раду и одложене групне активности одржати чим се за то 
стекну услови, а најкасније 5. октобра на Светски дан наставника и/ли 7. 
октобра на Светски дан достојанственог рада. 

Више о овим активностима на нашим сајтовима, са којих можете 
преузети и материјале (плакате, лифлете, саопштења, ...) везане за ове, за 
нас, значајне датуме.
� проф.�Хаџи�Здравко�М.�Ковач,�председник�НСЈСС

ОДГОВОР НА КРИЗУ - МОНИТОР IPEC+ И 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА УН1
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Godinu dana nakon usvajanja Konvencije Međuna-
rodne organizacije rada (ILO) br. 189 (C 189), o 
dostojanstvenom radu za radnike u domaćinstvi-

ma, 16. jun proglašen je Međunarodnim danom radnika u 
domaćinstvima. Centar za solidarnost zajedno sa još 50 gru-
pa koje se zalažu za migrantske radnike poslao je cirkular-
no pismo kojim se sve zemlje pozivaju da ratifikuju C189. 
Međunarodna mreža radnika u domaćinstvima (IDWN) 
mobilisala je organizacije, sindikate kućnih radnika i dru-
ge partnere. Pored toga, IDWN je organizovao Događaj u 
ILO tokom Godišnje međunarodne konferencije rada kako 
bi odao priznanje vladama koje su ratifikovale C189 i pod-

setio druge zemlje na njihove obaveze da tu konvenciju što 
pre ratifikuju, kako bi kućnim radnicima mogla da donese 
stvarnu korist.

IDWN je osnovala grupa sindikata radnika u domaćin-
stvima zajedno sa organizacijama za podršku, uključujući 
Centar za solidarnost. Ciljevi IDWN-a su da pomogne or-
ganizovanju radnika u domaćinstvima, da služi kao centar 
za obradu informacija, da mobiliše podršku zajedničkim po-
litičkim ciljevima kao što su međunarodni standardi i nacio-
nalno zakonodavstvo i da obezbedi podršku međunarodnog 
pokreta rada. Mreža broji više od 30 grupa članica u Africi, 
Americi, Aziji i Evropi. 

ZAŠTITIMO RADNIKE U DOMAĆINSTVIMA, 
SADA I U BUDUĆNOSTI

(Nastavak sa strane 1)

Kućni rad

Radnici u domaćinstvu su među radnicima 
koji su najviše pogođeni pandemijom CO-
VID-19. Njihov doprinos domaćinstvima je 

ogroman, čak i dok pandemija ugrožava njihove ži-
vote. U jeku pandemije COVID-19, vlade širom sveta 
pozvale su ljude da preduzmu i najvažniju meru - da 
ostanu kod kuće. Međutim, za mnoge radnike ostati 
kod kuće značilo je izgubiti posao, i kao rezultat toga 
izgubiti sredstva za život. Među tim radnicima su ne-
srazmerno prisutni i „kućni radnici“. 

Elem, širom sveta 67 miliona osoba radi u doma-
ćinstvima, od kojih 75% u neformalnoj ekonomiji 
(rade na crno). Iako je značajan broj muškaraca u 
ovom sektoru, rade kao vrtlari, vozači, batleri, bodi-
gardovi, ... „kućni rad“ ostaje visoko feminiziran sektor 
- 80 odsto svih radnika u domaćinstvima su žene. Ovi 
radnici/e igraju ključnu ulogu u osiguravanju zdravlja i 
sigurnosti porodica i domaćinstava za koja rade. Rade 
i poslove čišćenja i kuvanja, brige o deci, bolesnim i 
starijim osobama ... 

Za mnoge domaće radnike gubitak zaposlenja je 
jednako preteći kao i sam virus. Strah od širenja koro-
navirusa uslovio je mnoge domaće radnike da ostanu 
kod kuće i bez posla, bilo na zahtev svojih poslodavaca, 
ličnim izborom, bilo u skladu sa zaključavanjem i dru-
gim merama zaštite. Pojačana kontrola sprovođenja 

mera izolacije i pretnja sankcijama dovela je poslodav-
ce u situaciju da otpuste neprijavljene i neregularne 
„kućne radnike“, a naročito radnike migrante. „Kućni 
radnici“ migranti, kojih ima oko 11 miliona, a koji su 
izgubili dozvolu boravka zajedno sa svojim poslom, 
mogu se naći u nemogućnosti da pronađu novo za-
poslenje ili da se vrate kući, jer zemlje zatvaraju svoje 
granice. Istovremeno, mnogi domaći radnici migranti 
u neregularnom statusu strahuju od povećanog rizika 
od deportacije ukoliko ih uhvate u kršenju izolacije.

Radnici u domaćinstvu su (pre)često suočeni sa 
veoma niskim platama, preterano dugim satima an-
gažovanja, uglavnom nemaju garantovan nedelјni dan 
odmora, ponekad su izloženi fizičkom, mentalnom i 
seksualnom zlostavlјanju ili ograničavanju slobode 
kretanja. Eksploatacija „kućnih radnika“ se delom 
može pripisati nedostacima u nacionalnim zakono-
davstvima o radu i zapošlјavanju, a često odražava dis-
kriminaciju po uzoru na pol, rasu i kastu.

 Za veliku većinu radnika u domaćinstvima koji 
„rade na crno“, boravak u kući i izostanak sa posla zna-
či gubitak sredstava za život bez zamenskog prihoda. 
Mnogi i inače zarađuju samo 25 odsto prosečne plate, 
a samo 10 procenata ima pristup socijalnom osigura-
nju, što znači da nema plaćenog bolovanja, osiguranja 
za slučaj nezaposlenosti ili štednje koja bi se vratila u 

slučaju finansijskih vanrednih situacija. Ovaj nedosta-
tak primorao je mnoge „kućne radnike“ da nastave sa 
radom, uprkos tome što imaju malo ili nimalo pristu-
pa ličnoj zaštitnoj opremi, ugrožavajući sebe i ljude do 
kojih im je stalo.

 Njihova fizička blizina osobama za koje se staraju 
dovodi do povećanog rizika izloženosti COVIDU-19. 
Ovaj rizik se uvećava kada se brinu o bolesnima, dugo 
putuju javnim prevozom ili rade za više domaćinstava. 
Ako se razbole, mnogi radnici u domaćinstvima ne-
maju pristup medicinskoj nezi, bolovanje ili naknadu 
u slučaju povreda na radu. Bez ove zaštite, rizikujemo 
da se virus širi još više. Ipak, mnogi radnicu u doma-
ćinstvima i njihovi poslodavci su loše informisani o 
merama koje moraju preduzeti za sprečavanje prenosa 
virusa.

KUĆNI RADNICI IZMEĐU ZARAZE I GLADI

SVETSKI DAN
BORBE PROTIV 
DEČIJEG RADA
12 JUN 2020

  COVID-19:
Zaštitimo decu od 
dečijeg rada, 
sada,
više nego ikada!

NSPRV NSJ§
Nezavisni sindikat
prosvetnih radnika 

Vojvodine

Nezavisni sindikat 
javnih službi Srbije

IZVEDIMO „KUĆNE RADNIKE“ NA SIGURAN PUT
Da bi se osigurala zaštita svih radnika u domaćinstvima, a u interesu jav-

nog zdravlja, od suštinskog je značaja da im se pruži treća opcija - zaštita 
jednaka onoj koju uživaju drugi radnici. Takav pristup je u skladu sa 

Konvencijom ILO o „kućnim radnicima“ iz 2011. (br. 189).
Važno je i proširenje naknada za nezaposlene domaćim radnicima. Kako bi suzbili 

širenje COVID-19, vlade su preduzele mere kako bi omogućile većini (nebitnih) rad-
nika da ostanu kod kuće, obično stavljajući ih na privremene naknade za nezaposle-
ne. Neke vlade (npr. Francuska, Portugal, Belgija) uključile su barem određene kate-
gorije domaćih radnika, povremeno preduzimajući posebne mere kako bi obezbedile 
takvu pokrivenost. U svakom slučaju, radničke, a ponekad i organizacije poslodavaca 
igrale su odlučujuću ulogu. Španija je, na primer, proširila osiguranje za slučaj neza-
poslenosti na radnike u domaćinstvu u svetlu krize (Real Decreto-lei 11/2020, de 31 
de marzo), nakon poziva sindikata i civilnog društva. Međutim, ove mere se odnose 
samo na one kućne radnike koji su u radnom odnosu i kojima se uplaćuje i socijalno 
osiguranje, tako da je većina kućnih radnika i dalje bez zaštite.

Proširenje obuhvata socijalne zaštite i na neformalne „kućne radnike“. Da bi se 
sektor efikasno pokrivao, preduzete mere moraju biti dostupne i neformalnim rad-
nicima u domaćinstvima. U Argentini svi domaći radnici, bilo da su u neformal-
nom ili formalnom zaposlenju, i da li pružaju osnovne usluge ili ne, imaju efektivan 
pristup merama za podršku prihoda u iznosu od 10 000 argentinskih pezosa (oko 
150 američkih dolara) za mesec april (Uredba br. 260/20), pored njihove pune pla-
te, bez obzira da li oni idu na posao ili ne.

Potrebno je i pružanje pomoći domaćinstvima kao poslodavcima. Da bi po-
mogla domaćinstvima da plaćaju domaće usluge bez prekida, vlada Francuske, na 
zahtev organizacije poslodavaca, Federation Des Particuliers Emploieurs De Fran-
ce (FEPEM), obavezala se da će nadoknaditi do 80 odsto zarada koje poslodavac 
isplaćuje radniku u domaćinstvu koji nije u mogućnosti da radi zbog karantina i 
drugih mera izolacije.

Tamo gde domaći radnici moraju da nastave da rade, moraju biti u potpuno-
sti informisani i zaštićeni. Ciljane informativne kampanje na jezicima koje govore 
domaći radnici i određene mere koje bi domaći radnici trebalo da primene u do-
maćinstvu, posebno kada se brinu o bolesnima, pomogle bi zaštiti kućnih radnika 
na poslu. S tim u vezi, SZO je izradila važne smernice o kućnoj nezi pacijenata 

sa sumnjom na COVID-19. Konačno, neophodno je da radnici u domaćinstvima 
prioritetno dobiju ličnu zaštitnu opremu kao što su rukavice, maske i sredstva za 
pranje ruku, posebno ako su klasifikovani kao osnovni radnici. U Francuskoj, do-
maći radnici koji pružaju negu starih lica u kući imaju pristup zaštitnim maskama 
iz nacionalnog fonda, koje su besplatne i dele se u apotekama.

Za rešavanje najnužnijih potreba, ILO sarađuje sa sindikatima širom sveta kako 
bi im pomogao da osiguraju zdravstvenu brigu i živote radnika u domaćinstvima. 
Materijali za podizanje svesti o merama zdravlja i bezbednosti koje se primenjuju 
u domaćinstvima takođe su razvijeni i distribuirani u više zemalja, uz podršku 
ILO. Da bi podržao vlade, ILO donosi brze procene broja rizičnih kućnih radnika 
i prirode tih rizika, kako bi pomogao vladama da osmisle politike koje efikasno 
obezbeđuju da svi radnici u domaćinstvima imaju bar osnove socijalnog osigura-
nja, uključujući pristup osnovnoj zdravstvenoj brizi i osnovnu sigurnost prihoda.

Kriza COVID-19 otkrila je posebnu ranjivost neformalnih radnika u domaćin-
stvima, naglašavajući hitnu potrebu da se osigura njihovo efikasno uključivanje u 
radnu i socijalnu zaštitu. Poslednjih godina, ILO je podržao otprilike šezdeset zema-
lja kako bi zatvorio ove praznine. Dvadeset i devet zemalja ratifikovalo je Konvenci-
ju br. 189, a mnoge druge su preduzele i konkretne mere kako bi proširile obuhvat 
radnika u domaćinstvima socijalnim osiguranjem. Iako su ove mere povećale broj 
radnika u domaćinstvima u formalnom položaju, ukupna stopa neformalnosti i da-
lje je previsoka. Napori na formalizaciji kućnog rada moraju se hitno ubrzati ako 
želimo zaštititi radnike u domaćinstvima od budućih šokova i postići Cilj 8.3. SDG. 

Radnici u domaćinstvima pokazali su se ključnim u poslu koji obavljaju za do-
maćinstva širom sveta. Trenutna pandemija je povećala ranjivost na krize i uticaje 
koji mogu imati posledice kako na njihove porodice, tako i na porodice kojima 
pružaju negu. Osiguravanjem njihovog zdravlja i sredstava za život osiguravamo 
zdraviji svet i socijalnu pravdu za sve.

Sledeće 2021. godine, ILO će proslaviti desetu godišnjicu donošenja Konven-
cije 189. Ne dozvolimo da COVID-19 sprečava ove radnike da rade i ostvaruju 
prihoda, i pridružimo se aktivnostima ILO, poslušajmo radnike u domaćinstvima, 
upoznajmo se sa nekim od njihovih najnužnijih potreba za zaštitom i osigurajmo 
da im se obezbedi pristojan rad, sada i u budućnosti.

 prof. Hadži Zdravko M. Kovač, predsednik NSJSS
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Globalna nedelja akcije za obrazovanje 
(GAWE) 2020. godine Globalne kampa-
nje za obrazovanje (GCE) planirana je ove 

godine od 26. aprila do 2. maja. Ovogodišnja tema 
„Ostalo je 10 godina do 2030. godine: Rešenja, prepo-
ruke i planovi civilnog društva za dostizanje SDG4“ 
izabrana je putem onlajn konsultacija sa članstvom.

Globalna kampanja za obrazovanje (GCE) upravo 
je napunila 20 godina, a Globalna nedelja akcije za 
obrazovanje (GAWE) je u kasnim tinejdžerskim go-
dinama - slavi 17-tu (od 2003. godine). Anketa član-
stva dala je nosiocima GCE mandat da se vrate na 
ono što je GAWE i učinilo uspešnom u prethodnim 
godinama – masovnu mobilizaciju ljudi širom sveta. 

Postoji izražena i snažna volja miliona ljudi ši-
rom sveta da podrže zahteve za besplatnim, javnim, 
kvalitetnim i inkluzivnim obrazovanjem za sve. U 
digitalnom dobu takođe je važno imati alate i načine 
za masovnu upotrebu društvenih mreža, odnosno 
omogućiti i onima koji ne mogu da hodaju ulicama 
da učestvuju u akciji i tako da Akciju podrže svi. 

NSPRV je godinama usamljena sindikalna or-
ganizacija u Srbiji uporna u obeležavanju Globalne 
nedelje akcije za obrazovanje, ali uporna i da ove 

godine to učini vodeći računa o okolnostima u ko-
jima se nalazi zemlja i obrazovni sistem.

Ovo je i prilika da se podsetimo dokle smo stigli 
u realizaciji Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i za nas 
u prosveti najvažnijeg Cilja 4 „Osigurati inkluzivno 
i jednakokvalitetno obrazovanje i promovisati mo-
gućnosti celoživotnog učenja za sve“.

Elem, Ciljevi održivog razvoja, takođe poznati i 
kao globalni ciljevi, predstavljaju univerzalni poziv na 
delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite život-
ne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve. 
Ovih 17 ciljeva zasnivaju se na uspehu milenijumskih 
ciljeva razvoja, ali obuhvataju i nove prioritetne obla-
sti kao što su klimatske promene, ekonomske nejed-
nakosti, inovacije, održiva potrošnja, mir i pravda. Ci-
ljevi su međusobno povezani budući da ključ uspeha 
jednog cilja često leži u sagledavanju izazova koji su 
svojstveni nekom drugom cilju.

Aktivnosti za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja 
odvijaju se u duhu partnerstva i pragmatizma kako bi 
se sada napravili pravi izbori i time obezbedilo odr-
živo poboljšanje života budućih generacija. Ciljevi 
daju jasne smernice i potciljeve koje sve države treba 
da usvoje u skladu sa svojim prioritetima i globalnim 

ekološkim izazovima u celini. Ciljevi održivog razvoja 
predstavljaju inkluzivnu agendu. Oni se bave osnov-
nim uzrocima siromaštva i ujedinjuju naše napore za 
uvođenje pozitivnih promena koje će se odraziti na 
našu planetu i njene stanovnike. 

„Podrška Agendi za održiv razvoj do 2030, pred-
stavlja prioritet za UNDP,“ rekla je administratorka 
UNDP-a Helen Klark. „Ciljevi održivog razvoja nam 
obezbeđuju zajednički plan i agendu za rešavanje 
nekih od gorućih izazova sa kojima se suočavamo 
na globalnom nivou, kao što su siromaštvo, klimat-
ske promene i sukobi. UNDP ima iskustvo i stručno 
znanje da bude pokretač napretka i podrži države na 
putu ka održivom razvoju.“

Ciljevi održivog razvoja stupili su na snagu u janu-
aru 2016. godine i nastaviće da usmeravaju politiku i 
sredstva UNDP-a u narednih 15 godina. Kao vodeća 
razvojna agencija Ujedinjenih nacija, UNDP je je-
dinstvenoj poziciji da kroz svoje delovanje u oko 170 
zemalja i teritorija pomogne u realizaciji ovih ciljeva.

Strateški plan UNDP fokusiran je na ključne obla-
sti, kao što su smanjenje siromaštva, demokratsko 
upravljanje, izgradnja mira, klimatske promene i rizik 
od katastrofa i ekonomske nejednakosti. UNDP pruža 
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TEACHER TASK FOR: PODRŽITE 63 MILIONA 
NASTAVNIKA UGROŽENIH COVIDOM-19

(Nastavak sa strane 1)

Oko 63 miliona osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika širom 
sveta pogođeno je zatvaranjem škola u 165 zemalja zbog pandemije 
izazvane virusom Covid-19. Oni su na prvoj liniji odgovora kako bi se 

osiguralo da se učenje nastavi za skoro 1,5 milijardu učenika, koliko se predviđa 
da je ili će se naći van školskih klupa.

Širom sveta, zajedno sa školskim liderima, oni se brzo mobilišu i inoviraju 
kako bi učenicima u svojim kućama olakšali kvalitetno učenje na daljinu, sa ili 
bez upotrebe digitalnih tehnologija. Oni igraju ključnu ulogu i u komunikaciji i 
merama koje sprečavaju širenje virusa, osiguravajući da deca budu bezbedna i 
podržana. Ova, dosad, neviđena situacija dovodi do stresa nastavnika, učenika 
i njihovih porodica. 

U nekim slučajevima, nastavnici pokušavaju da upravljaju anksioznošću jer se 
od njih traži da rade i u situacijama kada je rizik od COVID-19 sve veći. Drugi se 
suočavaju sa stresom pružanja kvalitetnog onlajn učenja za koje su dobili malu ili 
nikakvu obuku ili podršku. U mnogim zemljama, nastavnici na određeno, sarad-
nici u nastavi i tehnničko i pomoćno osoblje za podršku obrazovanju su u riziku 
da im se ugovori raskinu i ostanu bez sredstava za život.

Radna grupa za nastavnike (Teacher Task For), međunarodna alijansa koja 
radi za nastavnike, objavila je 27. marta 2020. godine Poziv na akciju podrške na-
stavnicima kako bi se osiguralo da nastavnici budu zaštićeni, podržani i priznati 
tokom krize. Vođstvo, finansijska i materijalna sredstva za nastavnike su neop-
hodni kako bi se osiguralo da se kvalitetno podučavanje i učenje može nastaviti 
na daljinu tokom krize, i da oporavak bude brz.

Radna grupa za nastavnike poziva vlade, pružaoce usluge obrazovanja i finan-
sijere - javne i privatne, kao i sve relevantne partnere da:

1. Očuvaju nivo zaposlenosti i plata: Ova kriza ne može biti izgovor za sniža-
vanje standarda i normi ili umanjenje radnih prava. Plate i naknade celokupnog 
nastavnog i nenastavnog osoblja moraju se sačuvati.

2. Postave prioritete zaštite zdravlja, bezbednosti i dobrobiti nastavnika i uče-
nika: Nastavnicima je potrebna socijalno-emocionalna podrška da bi se suočili 
sa dodatnim pritiskom na njih da pruže učenje u kriznim vremenima, kao i da 

pruže podršku svojim učenicima u ovim zabrinjavajućim okolnostima.
3. Uključe nastavnike u formiranju odgovora o obrazovanju u vreme pan-

demije izazvane virusom COVID-19: Nastavnici će imati ključnu ulogu u fazi 
oporavka kada se škole ponovo otvore. Oni moraju biti uključeni u sve korake 
kreiranja i planiranja sadašnjih i budućih obrazovnih politika.

4. Obezbede odgovarajuću profesionalnu podršku i obuku: Malo se pažnje 
posvećeno pružanju nastavnika adekvatnoj obuci o tome kako da se osigura na-
stavak učenja. Moramo se brzo delovati kako bi se osiguralo da nastavnici dobiju 
potrebnu profesionalnu podršku.

5. Stave pitanje ravnopravnost u središte odgovora krize: Biće potrebna veća 
podrška i fleksibilnost za nastavnike koji rade; u zabačenim oblastima, sa ma-
njinskim ili inkluzivnim zajednicama, kako bi se osiguralo da sva deca dobiju 
kvalitetno obrazovanje.

6. Podrže regrutovanje i obuku stručnih nastavnika: Radna grupa za nastavni-
ke traži od finansijskih institucija da pomognu vladama da razvijaju obrazovne 
sisteme, a posebno nastavnike i nastavu za profesionalni razvoj radne snage. Ta-
kva podrška je posebno hitna u nekim najsiromašnijim zemljama sveta, koje se 
već bore kako da zadovolje svoje obrazovne potrebe zbog hroničnog nedostatka 
obučenih nastavnika.

Međunarodna radna grupa za nastavnike za obrazovanje 2030 je globalna mreža 
koju čini preko 90 vlada i oko 50 međunarodnih i regionalnih organizacija (uklju-
čujući UN organizacije, organizacije civilnog društva, nastavničku struku i fonda-
cije) koji rade na promociji nastavnika i osoblja u nastavi. Domaćin sekretarijatu 
Međunarodne radne grupe za nastavnike je UNESCO-a u svom sedištu u Parizu.

NAPREDAK KA CILJEVIMA 
ODRŽIVOG RAZVOJA

GAWE 2020: „Ostalo je 10 godina do 2030. godine: Rešenja, 
preporuke i planovi civilnog društva za dostizanje SDG4“ 

(Nastavak sa strane 1)

SVETSKI DAN
BORBE PROTIV 
DEČIJEG RADA
12 JUN 2020

  COVID-19:
Zaštitimo decu od 
dečijeg rada, 
sada,
više nego ikada!

NSPRV NSJ§
Nezavisni sindikat
prosvetnih radnika 

Vojvodine

Nezavisni sindikat 
javnih službi Srbije



6 strana Maj-Jun 2020.

GAWE, COVID-19

podršku vladama da integrišu ciljeve održivog razvoja 
u njihove nacionalne razvojne planove i politike. Ove 
aktivnosti su već u toku, budući da mnogim zemlja-
ma pružamo podršku da ubrzaju napredak postignut 
u okviru milenijumskih ciljeva razvoja.

Postizanje ciljeva održivog razvoja podrazume-
va partnerstvo vlada, privatnog sektora, civilnog 
društva i građana kako bi se budućim generacijama 
obezbedilo bolje životno okruženje.

Od svog osnivanja 2015. godine, Agenda 2030. je 
osnov za zajednički napredak ka održivom svetu - 
svetu u kojem bi svi ljudi mogli živeti produktivnim, 
živopisnim i mirnim životima na zdravoj planeti. 
Ta, 2030. godina je za nešto više od decenije i mora-
mo se zapitati da li naše današnje akcije postavljaju 
prave temelje za postizanje Ciljeva održivog razvoja 
(SDGs). Izveštaj o realizaciji Ciljeva održivog razvoja 
(za 2019. godinu), zasnovan na postignutim rezulta-
tima, pruža uvid da bi se odgovorilo na ovo pitanje. 

Elem, izveštaj pokazuje da je napredak ostvaren 
u nekim kritičnim oblastima i da su evidentni neki 
povoljni trendovi. Ekstremno siromaštvo znatno je 
opalo, stopa smrtnosti dece ispod 5 godina se smanji-
la za 49% u periodu od 2000. do 2017, imunizacije su 
spasle milione života, a velika većina svetskog stanov-
ništva sada ima pristup električnoj energiji. Zemlje 
preduzimaju konkretne akcije za zaštitu naše plane-
te; zaštićena morska područja su se udvostručila od 
2010, zemlje zajednički rade na rešavanju ilegalnog 
ribolova, 186 grupacija ratifikovalo je Pariški spora-
zum o klimatskim promenama, a skoro su sve izrazile 
svoj nacionalni doprinos Sporazumu. Oko 150 zema-
lja razvilo je nacionalne politike kako bi odgovorile na 
izazove brze urbanizacije, a 71 zemlja i Evropska unija 
sada imaju više od 300 politika i instrumenata koji 
podržavaju održivu potrošnju i proizvodnju. I širok 
spektar drugih aktera - međunarodne organizacije, 
preduzeća, lokalne vlasti, naučna zajednica i civilno 
društvo sarađivali su na SDGs na način koji uliva ve-
liku nadu u narednoj deceniji. Ujedinjene nacije, sa 
svoje strane, naporno rade na repozicioniranju u ra-
zvojnom sistemu Ujedinjenih nacija kako bi bile bolje 
opremljene da zadovolje potrebe vlada da odgovore 
na ovu integrisanu i transformativnu agendu. 

Bez obzira na napredak, ovaj Izveštaj identifikuje 
mnoge oblasti kojima je potrebna hitna kolektiv-
na pažnja. Prirodno okruženje se pogoršava alar-
mantnom brzinom; nivo mora raste, zakiseljavanje 
okeana se ubrzava, poslednje četiri godine su bile 
najtoplije u dosadašnjim merenjima, milioni biljnih 

i životinjskih vrsta su u riziku od izumiranja, a de-
gradacija zemljišta nastavlja se bez nadzora. Takođe, 
sporo se krećemo, u svojim naporima, da okončamo 
ljudsku patnju i stvorimo prilike za sve. Naš cilj da 
okončamo ekstremno siromaštvo do 2030. godine 
doveden je u opasnost dok se borimo da nađemo od-
govore na; tradicionalno uskraćivanje prava, nasilne 
sukobe i ranjivost na prirodne katastrofe. Globalna 
glad raste, a najmanje polovini svetske populacije 
nedostaju i osnovne zdravstvene usluge. Više od po-
lovine dece u svetu ne ispunjava standarde čitanja i 
matematike. Samo 28 odsto osoba sa teškim invali-
ditetom je primalo kakvu takvu novčanu naknadu, a 
žene, u svim delovima sveta, i dalje se suočavaju sa 
strukturnim preprekama i diskriminacijom.

„Svima je jasno da je potreban mnogo snažniji, 
brži i ambiciozniji odgovor kako bi se postigla so-
cijalna i ekonomska transformacija koja je potrebna 
za postizanje Ciljeva 2030. godine. Iz analize dosa-
dašnjeg napretka znamo šta funkcioniše. Stoga ovaj 
Izveštaj ističe područja koja mogu postići napredak 
u svih 17 SDG; finansiranje, elastičnost, održive i in-
kluzivne ekonomije, efikasnije institucije, lokalne ak-
cije, bolja upotreba podataka i korišćenje nauke, teh-
nologije i inovacija sa većim fokusom na digitalnu 
transformaciju. U svemu što radimo moramo osigu-
rati da izbor politika ne ostavlja nikoga isključenim i 
da nacionalni napori budu podržani efikasnom me-
đunarodnom saradnjom, zasnovanom na posveće-
nosti diplomatiji i sprečavanju kriza. Samit SDGs-a, 
samit o klimatskim akcijama i drugi ključni sastanci 
koji su održani u Njujorku u septembru 2019. godine 
pružaju liderima priliku da svet vrate na pravi put i 
započnu deceniju povratka ljudima i planeti. Pravo 
je vreme za akciju i moramo delovati odmah“, rekao 
je Antonio Gutereš, generalni sekretar UN.

Što se tiče realizacije Cilja 4 napredak je vidljiv, ali 
... uprkos značajnom napretku u pristupu obrazova-
nju i učešću u obrazovanju tokom proteklih godina, 
još uvek: 262 miliona dece i omladine uzrasta od 6 
do 17 godina nisu u školi, a više od polovine dece i 
adolescenata nije usvojilo ni minimalne standarde 
čitanja i znanja iz matematike. U 72 zemlje, prema 
poslednjim podacima, otprilike 7 od 10 dece uzrasta 
3 i 4 godine prešlo je prag u najmanje tri od sledećih 
domena: pismenost i matematika, fizički razvoj, so-
cijalno-emocionalni razvoj i učenje. U 2015. godini, 
procenjeno je da 617 miliona dece i adolescenata 
osnovnoškolskog i nižeg srednjoškolskog uzrasta 
širom sveta (više od 50 odsto) nije ostvarilo ni mini-

mum nivoa znanja iz čitanja i matematike. Od toga je 
oko dve trećine pohađalo školu, ali nije učilo u učio-
nici ili je napustilo školu. Oko 750 miliona odraslih, 
od čega su dve trećine žene, ostalo je nepismeno u 
2016. Polovina nepismenog stanovništva živi u Juž-
noj Aziji, a četvrtina u podsaharskoj Africi. Mnogo 
zemalja u razvoju i dalje nema osnovnu infrastruk-
turu i pogodnosti za pružanje efikasnog okruženja 
za učenje. Podsaharska Afrika suočena je sa najve-
ćim izazovima: na osnovnom i nižem srednjem ni-
vou manje od polovine škola ima pristup električnoj 
energiji, internetu, računarima i zdravoj pijaćoj vodi. 
Sredstva ODA za stipendije u 2017. iznosila su 1,3 
milijardu dolara. Australija, Francuska, Japan, Uje-
dinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske i 
institucije Evropske unije obezbedile su ukupnog go-
tovo dve trećine ovog iznosa. Globalno gledano, doš-
lo je do neznatnog napretka u procentu nastavnika 
koji predaju u osnovnim školama, tačnije, on stagnira 
na oko 85 procenata (2015. god). Procenat stručnih 
nastavnika je najniži u subsaharskoj Africi (64%).

Brze tehnološke promene predstavljaju mogućno-
sti i izazove, ali okruženje za učenje, kvalitet nastav-
nika i kapaciteti obrazovanja nisu dorasli zadatku. 
Stoga su potrebni usmereni napori za poboljšanje re-
zultata učenja tokom celoživotnog ciklusa, posebno 
za žene, devojke i marginalizovane grupe u ranjivim 
sredinama. 

 Prof. Hadži Zdravko M. Kovač

Obrazovanje omogućava rast socijalno-ekonomske mobilnosti i ključ 
je za izbegavanje siromaštva. Ipak, milioni dece i dalje nisu u školi, 
a ni svi koji je pohađaju nedovoljno uče. Više od polovine dece i 

adolescenata širom sveta ne ispunjava ni minimalne standarde poznavanja či-
tanja i/li matematike. Razlike u obrazovnim mogućnostima i ishodima velike 
su i zavise od regiona do regiona, a najviše zaostaju Subsaharska Afrika i delovi 
centralne i južne Azije. Kao rezultat tih nejednakosti, mnogi studenti nisu u 
potpunosti spremni da savladaju programe koji su potreba visoko složene glo-
balne ekonomije. Taj jaz bi trebao pružiti podsticaj kreatorima obrazovnih po-
litika da preusmere napore na osiguravanju poboljšanja kvaliteta obrazovanja i 
da mu može pristupiti više ljudi svih starosnih grupa.

Globalna kriza učenja: Šokantno niske stope poznavanja čitanja i 
matematike upozoravaju

Globalno, procenjeno je da 617 miliona dece i adolescenata osnovnoškol-
skog i nižeg srednjoškolskog uzrasta (više od 55 odsto globalne populacije) u 
2015. godini nije imalo ni minimalna znanja iz čitanja i matematike. Trećina 
te dece i adolescenata je izvan škole i hitno je potreban nov pristup obrazo-
vanju. Oko dve trećine njih pohađalo je školu, ali nisu stekli znanje, bilo zbog 
toga što su odustali ili jer nisu naučili osnovne veštine. 

Uprkos godinama stalnog rasta stope upisa, stope neusvajanja znanja i ve-
ština i dalje ostaju uznemirujuće visoke. One su najviše u Subsaharskoj Africi, 

gde se 88 odsto dece (202 miliona) osnovnoškolskog i nižeg srednjoškolskog 
uzrasta nije bavilo čitanjem, a 84 odsto (193 miliona) učenika nije se bavilo 
matematikom u 2015. godini. Ni Južna Azija nije bila mnogo bolja. Tamo 81 
odsto dece (241 milion) nije znalo čitati, a za 76 odsto (228 miliona) nedostaja-
lo je poznavanje osnovnih matematičkih veština. Devojčice su bile uspešnije od 
dečaka u učenju veština čitanja. Globalno gledano, na svakih 100 dečaka koji su 
u 2015. godini ostvarili minimalno znanje čitanja, bilo je 105 devojčica osnov-
noškolskog uzrasta i 109 žena adolescenata nižeg srednjoškolskog uzrasta koje 
su ispunile najminimalni standard.

Kriza učenja ne samo da ugrožava sposobnost pojedinca da se izvuče iz siro-
maštva, već ugrožava i ekonomsku budućnost čitavih nacija, jer one u takmiče-
nje na globalnom tržištu izlaze sa najmanje kvalifikovanim ljudskim resursima. 
Sledeća decenija daje kreatorima obrazovnih politika važan okvir i priliku da 
osiguraju da se sva deca osposobe bar za osnovni nivo pismenosti i računanja.

Obrazovanje u ranom detinjstvu (pre početka škole): 
Trećina dece u svetu isključena

Dokazi pokazuju da je kvalitetno obrazovanje u ranom detinjstvu jedno od 
najboljih ulaganja koje društvo može napraviti u svoju decu - ono gradi snažne 
temelje učenju u kasnijim godinama. U stvari, otkriveno je da je obrazovanje 
u ranom detinjstvu jedna od najjačih odrednica detetove spremnosti za školu, 
kako u zemljama visokog standarda, tako i u društvima sa niskim primanjima. 
Učešće u organizovanom učenju godinu dana pre službenog ulaska u osnovnu 

CILJ 4: OSIGURATI INKLUZIVNO I 
JEDNAKOKVALITETNO OBRAZOVANJE I 

PROMOVISATI MOGUĆNOSTI CELOŽIVOTNOG 
UČENJA ZA SVE (RAPORT 2019)

Pandemija COVID-19 predstavlja dosad  neviđeni rizik za 
prava, bezbednost i razvoj dece. Na 12. jun - Svetski dan 
borbe protiv dečijeg rada 2020. pozivamo zemlje i 
organizacije da se fokusiraju na potrebe najugroženijih 
tokom upravljanja krizama i oporavkom. Imamo šansu da, 
ne samo da porazimo ovu pandemiju, već i da okončamo 
dečji rad u svim njegovim oblicima do 2025, ali, moramo da 
delujemo odmah, odlučno i u velikom obimu.

Pandemija COVID-19 i nastala globalna ekonomska i 
socijalna kriza imaju ogroman uticaj na život i život ljudi. Za 
mnogu decu i njihove porodice situacija, koja se brzo 
pogoršava, znači poremećeno obrazovanje, porodične 
bolesti i potencijalni gubitak prihoda domaćinstva. 
Nepostojanje adekvatnih sistema socijalne zaštite pojačava 
ranjivost porodica - a samim tim i njihove dece. Pre širenja 
COVID-19, gotovo 100 miliona dece je uklonjeno iz dečijeg 
rada, čime je broj smanjen sa 246 miliona (u 2000), na 152 
miliona (u 2016 ) od čega su 73 miliona  dece na opasnom 
radu. Mnogo dece u dečijem radu sada je u većem riziku da 
uđe i u  skrivene i opasnije oblike rada ili  da rade duže 
radno vreme. Kriza, takođe, može gurnuti nove milione 
ranjive dece u dečji rad - moraće, u premladoj dobi, da 
doprinose porodičnom prihodu . Devojčice su posebno u 
riziku da preuzmu van svog domaćinstva tzv.  kućni posao ili 
kućnu negu i verovatno će biti izloženije povredama, 
fizičkom ili seksualnom zlostavljanju. Najgori oblici dečijeg 
rada, uključujući seksualnu eksploataciju, koja pre svega 
pogađa devojčice, često se povećavaju kako se smanjuju 
mogućnosti zaposlenja roditelja i porodični prihodi. Deca iz 
migrantskih porodica koja su pobegla od sukoba i 
katastrofa, od ekstremnog siromaštva ili  zbog kršenja 
ljudskih prava mnogo su pogođenija. Nejednakosti, 
socijalna isključenost i diskriminacija u vreme krize još više 
pogoršavaju ovu situaciju. Ovo se posebno odnosi na 
domorodce, etničke manjine i interno raseljena lica, osobe 
sa invaliditetom, siromašna domaćinstva i siročad.

Vlade širom sveta preduzimaju obimne mere za suzbijanje 
i ublažavanje pandemije. Primenom najboljih praksi, 
pravim političkim izborima i brzim akcijama za njihovo 
sprovođenje, za našu decu se može izgraditi bolja 
budućnost. 
UN su 2021. godinu proglasile Međunarodnom godinom 
eliminacije dečijeg rada. Događaji i kampanje koje će biti 
organizovane tokom te godine pružaju priliku svim 
državama članicama i partnerima UN-a da se pridruže 
naporima u borbi protiv dečijeg rada.

Borba protiv dečijeg rada zahteva snažna partnerstva na 
globalnom, regionalnom, nacionalnom i nivou zajednica. 
Alijansa 8.7 ostvaruje efikasniju koordinaciju ka dostizanju 
ciljeva SDG 8.7 za okončanje dečijeg rada u svim njegovim 
oblicima do 2025. godine. 21 zemlja i 250 partnerskih 
organizacija obavezale su se da će ubrzati akcije, 
implementirati inovativna rešenja i podeliti znanja o 
najboljim praksama i naučenim lekcijama. 
Međunarodno partnerstvo za eliminaciju Dečijeg rada u 
poljoprivredi (IPCCLA) i Radne grupe za dečji rad Alijanse 
za zaštitu dece u humanitarnoj akciji, su dobri primeri za 
usklađeno delovanje.

Regionalne organizacije širom sveta igraju ključnu ulogu u 
koordinaciji napora. Tako su npr. Afrička unija, Ekonomska 
zajednica zapadnoafričkih država (ECOVAS) i Inicijativa 
Južne Azije za zaustavljanje nasilja nad decom (SAIEVAC) 
usvojile regionalne ili subregionalne akcione planove za 
iskorenjivanje  dečijeg  rada. Regionalna inicijativa Latinska
Amerika i Karibi bez dečijeg rada vode napredak kroz svoju 
platformu za saradnju koja uključuje 30 vlada, kao  i 
organizacije  radnika i  poslodavaca.  Brojne  zemlje, zaje-
dnice i gradovi su se takođe pridružili globalnoj borbi protiv 
dečijeg rada.
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školu neprestano raste u proteklim godinama. Na globalnom nivou, stopa uče-
šća u obrazovanju u ranom detinjstvu bila je 69% u 2017. godini, u odnosu na 
63% u 2010. godini. Međutim, među zemljama su utvrđene značajne razlike, sa 
stopama od 7% do gotovo 100%. Stopa učešća u ranom detinjstvu bila je svega 
43 odsto u najmanje razvijenim zemljama.

Dostupnost škole svoj deci: Napredak zastao 

Uprkos značajnom napretku u pristupu i participaciji u obrazovanju, 262 
miliona dece i adolescenata (od 6 do 17 godina) bilo je van škole u   2017. To je 
činilo skoro petinu svetske populacije u toj starosnoj grupi. Od toga, 64 miliona 
su deca osnovnoškolskog uzrasta (oko 6 do 11 godina), 61 milion su adoles-
centi nižeg srednjoškolskog uzrasta (od 12 do 14 godina), a 138 miliona su 
bili mladi srednjoškolskog uzrasta (15 do 17 godina). Devojke se i da l je su-
očavaju sa preprekama u obrazovanju u većini regija, posebno u Centra lnoj 
Aziji, Severnoj Africi i zapadnoj Aziji, te Subsaharskoj Africi. U tim regijama 
verovatnije je da će devojčice svih godina biti isključenije iz obrazovanja od 
dečaka. Na svakih 100 dečaka osnovnoškolskog uzrasta koji nisu obuhvaćeni 
školovanjem tokom 2017. godine, 127 devojčica bilo je uskraćeno za pravo na 
obrazovanje u centralnoj Aziji, 121 u subsaharskoj Africi i 112 u severnoj Afri-
ci i zapadnoj Aziji. Na globalnom nivou, 118 devojčica je izostalo iz škole na 
svakih 100 dečaka. Nedavni uspesi u smanjenju broja dece koja nisu u školi i 
smanjenju rodne razlike u stepenu vanškolskog obrazovanja moraju se ponovi-
ti širom sveta kako bi se osiguralo da sva deca, svuda u svetu, pohađaju školu.

Previše je škola u Subsaharskoj Africi kojima nedostaju osnovni  
elementi kvalitetnog obrazovanja - obučeni nastavnici  

i adekvatni sadržaji

Adekvatna infrastruktura i obuka nastavnika igraju ključnu ulogu u kvali-
tetu obrazovanja. Od svih regiona, subsaharska Afrika suočena je sa najvećim 
izazovima u kad su u pitanju osnovni školski resursi. Situacija je ekstremna na 
primarnom i nižem sekundarnom nivou jer manje od polovina škola u Podsa-
harskoj Africi ima pristup pijaćoj vodi, struji, računarima i internetu. Na višem 
srednjem nivou 57 odsto škola ima struju, ali samo 25 do 50 odsto ima pristup 
pitkoj vodi, uređajima za pranje ruku, računarima i internetu. Drugi važan ko-
rak ka cilju kvalitetnog obrazovanja za sve je dovođenje dovoljno obučenih na-
stavnika u učionice. Ovde subsaharska Afrika ponovo zaostaje. U 2017. godini 
taj region je imao najniži procenat obučenih nastavnika u predškolskom (48%), 
osnovnom (64%) i srednjem (50%) obrazovanju.

Uprkos napretku, 750 miliona odraslih još uvek ne može ni da pročita, ni 
da napiše jednostavnu izjavu: Dve trećine su žene

Poslednjih decenija došlo je do poboljšanja osnovnih veština čitanja i pisanja i 
stalnog smanjenja rodnih razlika, pri čemu će stopa pismenosti žena rasti brže od 
stope pismenosti muškaraca u svim regionima u poslednjih 25 godina. Međutim, 
još uvek je 750 miliona odraslih - od kojih su dve trećine žene - ostalo nepi-
smeno tokom 2016. Stope pismenosti odraslih najniže su u subsaharskoj Africi 
i Južnoj Azija. Samo u Južnoj Aziji živi je skoro polovina (49 odsto) nepismenog 
stanovništva u svetu. Pozitivno je da su stope pismenosti mladih uglavnom veće 
od onih kod odraslih. Ovo odražava povećani pristup školovanju među mlađim 
generacijama, mada se mnogi učenici sa osnovnim veštinama čitanja i pisanja i 
dalje trude da ispune viši standard minimalnog znanja iz čitanja i matematike. 
Globalna stopa pismenosti za odrasle (15 i starije) je iznosila 86 procenata u 2016. 
godini, u poređenju sa 91 procenat omladine (od 15 do 24 godine). Međutim, 
pismenost mladih i dalje je niska u nekoliko zemalja, od kojih je većina u Subsa-
harskoj Africi.

GAWE, COVID-19

ГАТО: ТАЈНО ЗАТУПЉИВАЊЕ ЈЕ СВРХА 
ОБАВЕЗНОГ ШКОЛОВАЊА

Један од најсигурнијих начина да препозна-
те истинско образовање јесте чињеница да 
оно не кошта много, не зависи од скупих 

играчака, написао је Џон Тејлор Гато Ево једне 
субверзивне књиге која уопште не претендује 
да буде таква – „Затупљују нас: тајна стратегија 
обавезног школовања” америчког педагога Џона 
Тејлора Гата. Говори о штетности масовног 

школовања у Америци, образовања које ства-
ра послушне службенике, а сузбија у личности 
насушно критичко и креативно мишљење. У 
САД је ово дело имало више издања, код нас 
га је у преводу с енглеског Иване Миленковић 
објавио чачански „Градац”. Пошто је своје 
есеје објавио под овим насловом, и после низа 
предавања и гостовања у различитим америчким 

институцијама, Гато је добијао писма родитеља 
који су одлучили да своју децу образују код куће. 
Тридесет година предавао је, писао књиге и ба-
вио се питањима америчког образовног система, 
а преминуо је октобра 2018.

Основна теза коју доказује Гато јесте да ма-
совно школовање шкоди деци, и да је потребно 
имати га мање, а не више. Према мишљењу ау-

Pandemija COVID-19 predstavlja dosad  neviđeni rizik za 
prava, bezbednost i razvoj dece. Na 12. jun - Svetski dan 
borbe protiv dečijeg rada 2020. pozivamo zemlje i 
organizacije da se fokusiraju na potrebe najugroženijih 
tokom upravljanja krizama i oporavkom. Imamo šansu da, 
ne samo da porazimo ovu pandemiju, već i da okončamo 
dečji rad u svim njegovim oblicima do 2025, ali, moramo da 
delujemo odmah, odlučno i u velikom obimu.

Pandemija COVID-19 i nastala globalna ekonomska i 
socijalna kriza imaju ogroman uticaj na život i život ljudi. Za 
mnogu decu i njihove porodice situacija, koja se brzo 
pogoršava, znači poremećeno obrazovanje, porodične 
bolesti i potencijalni gubitak prihoda domaćinstva. 
Nepostojanje adekvatnih sistema socijalne zaštite pojačava 
ranjivost porodica - a samim tim i njihove dece. Pre širenja 
COVID-19, gotovo 100 miliona dece je uklonjeno iz dečijeg 
rada, čime je broj smanjen sa 246 miliona (u 2000), na 152 
miliona (u 2016 ) od čega su 73 miliona  dece na opasnom 
radu. Mnogo dece u dečijem radu sada je u većem riziku da 
uđe i u  skrivene i opasnije oblike rada ili  da rade duže 
radno vreme. Kriza, takođe, može gurnuti nove milione 
ranjive dece u dečji rad - moraće, u premladoj dobi, da 
doprinose porodičnom prihodu . Devojčice su posebno u 
riziku da preuzmu van svog domaćinstva tzv.  kućni posao ili 
kućnu negu i verovatno će biti izloženije povredama, 
fizičkom ili seksualnom zlostavljanju. Najgori oblici dečijeg 
rada, uključujući seksualnu eksploataciju, koja pre svega 
pogađa devojčice, često se povećavaju kako se smanjuju 
mogućnosti zaposlenja roditelja i porodični prihodi. Deca iz 
migrantskih porodica koja su pobegla od sukoba i 
katastrofa, od ekstremnog siromaštva ili  zbog kršenja 
ljudskih prava mnogo su pogođenija. Nejednakosti, 
socijalna isključenost i diskriminacija u vreme krize još više 
pogoršavaju ovu situaciju. Ovo se posebno odnosi na 
domorodce, etničke manjine i interno raseljena lica, osobe 
sa invaliditetom, siromašna domaćinstva i siročad.

Vlade širom sveta preduzimaju obimne mere za suzbijanje 
i ublažavanje pandemije. Primenom najboljih praksi, 
pravim političkim izborima i brzim akcijama za njihovo 
sprovođenje, za našu decu se može izgraditi bolja 
budućnost. 
UN su 2021. godinu proglasile Međunarodnom godinom 
eliminacije dečijeg rada. Događaji i kampanje koje će biti 
organizovane tokom te godine pružaju priliku svim 
državama članicama i partnerima UN-a da se pridruže 
naporima u borbi protiv dečijeg rada.

Borba protiv dečijeg rada zahteva snažna partnerstva na 
globalnom, regionalnom, nacionalnom i nivou zajednica. 
Alijansa 8.7 ostvaruje efikasniju koordinaciju ka dostizanju 
ciljeva SDG 8.7 za okončanje dečijeg rada u svim njegovim 
oblicima do 2025. godine. 21 zemlja i 250 partnerskih 
organizacija obavezale su se da će ubrzati akcije, 
implementirati inovativna rešenja i podeliti znanja o 
najboljim praksama i naučenim lekcijama. 
Međunarodno partnerstvo za eliminaciju Dečijeg rada u 
poljoprivredi (IPCCLA) i Radne grupe za dečji rad Alijanse 
za zaštitu dece u humanitarnoj akciji, su dobri primeri za 
usklađeno delovanje.

Regionalne organizacije širom sveta igraju ključnu ulogu u 
koordinaciji napora. Tako su npr. Afrička unija, Ekonomska 
zajednica zapadnoafričkih država (ECOVAS) i Inicijativa 
Južne Azije za zaustavljanje nasilja nad decom (SAIEVAC) 
usvojile regionalne ili subregionalne akcione planove za 
iskorenjivanje  dečijeg  rada. Regionalna inicijativa Latinska
Amerika i Karibi bez dečijeg rada vode napredak kroz svoju 
platformu za saradnju koja uključuje 30 vlada, kao  i 
organizacije  radnika i  poslodavaca.  Brojne  zemlje, zaje-
dnice i gradovi su se takođe pridružili globalnoj borbi protiv 
dečijeg rada.
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V Globalna konferencija o pripremnim sastancima za trajno iskorenjivanje dečijeg rada

Plan za 2021- Međunarodnu godinu za eliminaciju dečijeg rada

Radnici i poslodavci i njihove organizacije igraju ključnu 
ulogu u sprečavanju dečijeg rada baveći se zdravstvenim 
rizicima na radu i ekonomskim posledicama pandemije. 
Socijalni dijalog pokazao se apsolutno ključnim za 
uravnoteženo upravljanje krizama i reagovanje, 
osiguravajući zaštitu prava radnika, prava dece kao i 
kontinuitet poslovanja.

Na ovaj Svetski dan, pozivamo sve zemlje i partnere da 
udruže napore i pripreme aktivnosti za 2021- Međunarodnu 
godinu borbe protiv dečijeg rada. Ove aktivnosti treba da su 
zasnovane na odgovarajućim konvencijama i preporukama 
MOR-a*, Konvenciji UN o pravima deteta i da zaštite svu 
decu koja su pod rizikom dečijeg rada ili im treba osigurati da 
budu prioritet u odgovoru na COVID-19. Sledeće preporuke 
politike pokazale su se efikasnim u borbi protiv dečijeg rada:

X  Zaštita radnika i njihovih porodica i pružanje 
     podrške za život:

Većina dečijeg rada prisutna je u poljoprivredi (71%  
celokupnog dečijeg rada), kao i među porodicama koje 
rade u neformalnoj ekonomiji gde radnici nemaju 
plaćeni dopust, pristup zdravstvenom osiguranju, 
nadoknade za nezaposlene i druge oblike socijalne 
zaštite. Svi poslodavci i radnici i njihove porodice treba 
da budu zaštićeni od zdravstvenih rizika od COVID-19. 
Potrebno je uvesti i ojačati zaštitne mere na radnom 
mestu i u zajednicama, koje zahtevaju veliku javnu 
podršku i nova ulaganja. Javna ulaganja u 
zapošljavanje i podrška dohotku takođe su od vitalnog 
značaja za vreme krize. Potrebne su mere za 
ublažavanje  šteta u preduzećima, posebno malim i 
srednjim, i kod radnika ostalih bez dela posla, 
zaposlenja i gubitka prihoda.

X  Pojačana socijalna zaštita za sve 
U vremenima kriza, socijalna zaštita pruža suštinsku 
podršku koja pomaže porodicama da saniraju 
zdravstveno stanje i ekonomske šokove. U pandemiji 
COVID-19 zdravstveno osiguranje i socijalna zaštita su 
od vitalnog značaja jer ublažavaju pritisak na porodice 
da svoju decu pošalju na posao u slučaju bolesti ili smrti 
člana domaćinstva. Ostale mere socijalne zaštite koje su 
se pokazale naročito efikasnim u rešavanju dečijeg rada 
su gotovinske pomoći i programi u naturi (direktna 
novčana plaćanja ili naturalna plaćanja porodicama) koji 
povećavaju materijalnu sigurnost porodica i olakšavaju 
pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti.

X  Kvalitetno javno obrazovanje i Obrazovanje za sve: 
Obrazovanje igra veliku ulogu u usvajanju životnih 
veština i u budućnosti - radnih mesta. Deca koja idu u 
školu manje verovatno će  postati žrtve dečijeg rada. 
U doba krize kontinuitet obrazovanja je od presudne 
važnosti, bilo u formalnom ili neformalnom obliku. Uz 
COVID-19, u mnogim zemljama su škole zatvorene, a 
deca koja su već deo svog vremena radila su 
izloženija riziku od dečijeg rada  i mogućnosti da se 
nikada ni neće ni vratiti u školu. Mnoga deca koja su 
spojila školu i posao izgubila su okruženje za učenje i 
zaštitu i možda će morati da rade duže kako bi 
pomogla svojim porodicama. U svetlu COVID-19, 
učenje na daljinu je postalo presudno. Međutim,  

*Konvencija o najnižem dobu ILO iz 1973. godine (br. 138); Konvencija o najgorim
 oblicima dečijeg rada ILO iz 1999. (br. 182); i Preporuka za zapošljavanje i 
 dostojanstven rad za mir i otpornost, 2017. (br. 205). 

najugroženija deca nemaju pristup 
učenju na daljinu jer nemaju 
računare i pristup internetu, a 
ponekad čak ni struju i zato im 
trebaju niskotehnološka i ne-
tehnološka rešenja. Pravovremeno 
obrazovanje za one koji nisu bili u 
mogućnosti da pristupe bilo kom 
obliku obrazovanja tokom krize 
može pomoći da se ta deca vrate u 
školu. Besplatan, univerzalni 
pristup osnovnom obaveznom 
obrazovanju i dalje je presudan, 
kao i  da se obezbede školski 
obroci i subvencije za indirektne 
troškove - za školske uniforme, 
knjige i prevoz.

X  Povećana briga i partnerstva: 

U doba krize,  važnije nego ikad je 
držati pod lupom ranjivu decu i 
njihove porodice i to treba da rade 
aktivisti zajedno sa svim 
zainteresovanim partnerima da 
osiguraju da su potrebe dece 
prioritet reakcije na krizu. 

Važno je rešiti se izazova integrisanim pristupom uz 
poštovanje temeljnih načela i prava na radu, koja postaju 
sve važnija u vreme krize. Ova prava obuhvataju i prava na 
slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje koja 
doprinose pristojnim platama i dobrim uslovima rada za 
roditelje dece izložene riziku od dečijeg rada. Ona uključuju 
jednak tretman i mogućnosti tako da nijedan radnik ne trpi 
diskriminaciju zbog starosti, pola, rase, migracionog statusa 
ili verskog verovanja. Takođe  podrazumevaju  da je 
prinudni rad kršenjem ljudskih prava ukinut. Sva ova 
osnovna radna prava sastavni su deo šireg odgovora 
usredsređenog na ljudska prava i  prava deteta koja 
postavljaju temelje za inkluzivni i održivi oporavak koji 
nikoga ne ostavlja isključenog.

Izveštaj ILO „Završetak dečijeg rada do 2025. godine“ sadrži sledećih 
šest oblasti delovanja:

Oblasti delovanja

1.Unapređenje pravne obaveze uklanjanja dečijeg rada i centralna
uloga socijalnog dijaloga

2.Promovisanje dostojanstvenog rada za odrasle i mlade u legalnom 
   radnom dobu, posebno kroz neformalno obraćanje

3.Izgradnja i proširenje sistema socijalne zaštite kako bi se ublažila 
   ekonomska ugroženost domaćinstava

4.Proširenje pristupa besplatnom, kvalitetnom javnom obrazovanju
kao logična alternativa dečjem radu.

6. Zaštita dece u situacijama nesigurnosti i kriza.

5.Bavljenje dečjim radom u lancima snabdevanja.

Vlade, organizacije poslodavaca i radnika, organizacije 
civilnog društva, entiteta UN-a, regionalni partneri i 
mediji igraju važnu ulogu da borba protiv dečijeg rada 
ostane na dnevnom redu, zalažući se za prave politike, 
mobilizaciju javnosti, političku i finansijsku podršku.
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Globalna sedmica akcije za obrazovanje (GAWE) 2020. godine Glo-
balne kampanje za obrazovanje (GCE) planirana je ove godine od 26. 
aprila do 2. maja. Ovogodišnja tema „Ostalo je 10 godina do 2030. 

godine: Rešenja, preporuke i planovi civilnog društva za dostizanje SDG4“ iza-
brana je putem onlajn konsultacija sa članstvom.

Globalna kampanja za obrazovanje (GCE) upravo je napunila 20 godina, a 
Globalna nedelja akcije za obrazovanje (GAWE) je u kasnim tinejdžerskim go-
dinama - slavi 17 Nedelja obrazovanja (od 2003. godine). Anketa članstva dala 
je nosiocima GCE mandat da se vrate na ono što je GAWE i učinilo uspešnom 
u prethodnim godinama – masovnu mobilizaciju ljudi širom sveta. 

Postoji izražena i snažna volja miliona ljudi širom sveta da podrže zahteve 
za besplatnim, javnim, kvalitetnim i inkluzivnim Obrazovanjem za sve. U di-
gitalnom dobu takođe je važno imati alate i načine za masovnu upotrebu druš-
tvenih mreža, odnosno omogućiti i onima koji ne mogu da hodaju ulicama da 
i oni učestvuju u akciji i tako da Akciju podrže svi.

Izabrana tema ovogodišnje GAWE „Ostalo je 10 godina ...“ dobro se podu-
dara sa fokusom HLPF-a za 2020. godinu, sagledavajući sve SDG-ove „Ubrzane 
akcije i transformativni putevi: Realizacija decenije akcije i isporuka za održivi 
razvoj “. Tema GAWE omogućava nam da, kroz nedelju akcija, kreativno ojača-
mo obrazovni pokret oko ideje akcionog plana civilnog društva

U odnosu na prethodne godine, izabrani fokus se ne odnosi na tematsku 
ili programsku oblast već je usmeren na akcije i preporuke. Ove godine pruža 
mogućnost da obrazovni pokret započne odbrojavanje od 10 godina do posti-
zanja Cilja 4 (SDG4). Ovo je godina za mobilisanje glasova građana kako bi se 
probudile vlade i svetski lideri da se sada bave obrazovanjem. Ova godina može 
se analizirati kroz sočiva potrebe za jačanjem civilnog društva koordiniranim 
akcijama. Raste broj glasova koji upozoravaju na „krizu učenja“ i potrebu za 
„ubrzanim akcijama“. Ovo je vreme da civilno društvo pojača i definiše svoj 
„ubrzani put“ i poželjna rešenja. 

Snažna zajednička akcija će, takođe, podržati one čiji se glas sve više i više 
isključuje ili im to preti na lokalnom ili nacionalnom nivou. Ipak, i pored 
brojnih i preuzetih obaveza prema kolektivnom i inkluzivnom učešću vlada 
i međunarodne zajednice, veliki broj nacionalnih obrazovnih koalicija i razli-
čitih organizacija civilnog društva je isključeno iz planiranja, implementacije i 

nadzora SDG4.
Ako civilno društvo ne može efikasno učestvovati u zvaničnim instancama, 

njegov glas se uvek mora čuti - putem „običnih“ ljudi.
Jedna od glavnih tema i oblasti na koju će se 2020. godine usredotočiti čitavo 

članstvo bila bi oko onoga što je Internacionala obrazovanja (Education Inter-
national - EI) nedavno nazvala „krizom finansiranja globalnog obrazovanja“.

Danas je nažalost, još uvek oko 260 miliona dece van škola, a 773 miliona 
je nepismenih odraslih osoba. To je milijarda ljudi potencijalno siromašnih i 
neizvesne budućnosti. Procenjuje se da bi dostigli SDG4, i uključili milijardu 
osoba u kvalitetan i inkluzivan obrazovni sistem, godišnje investicije u obra-
zovanje trebale da se udvostruče sa 1,2 na 3 triliona (1 trilion = 1 000 000 000 
000) dolara. Mnoge vlade još uvek ne dostižu međunarodni standard od 20% 
budžetskog udela za obrazovanje i 6% GDP za obrazovanje što je neophodan 
korak za postizanje SDG4. Istovremeno se, svake godine, prema MMF-u, iz-
gubi između 700 i 800 milijardi američkih dolara prihoda zbog izbegavanja 
poreza, izbegavanja poreza i nezakonitih finansijskih tokova multinacionalnih 
korporacija, a bogati pojedinci gube se u poreskim rajevima.

Vreme je da vlade i svetski lideri počnu istinski da deluju na proklamovanoj 
posvećenosti iskorenjivanju korupcije, pranja novca, poreske discipline i Obra-
zovanja za sve i da reše teško pitanje oporezivanja na nacionalnom, regional-
nom i međunarodnom nivou i povećaju svoja ulaganja u obrazovanje.

NSPRV je godinama usamljena sindikalna organizacija u Srbiji uporna u 
obeležavanju Globalne nedelje akcije za obrazovanje, ali uporna i da ove godi-
ne to učini vodeći računa o okolnostima u kojima se nalazi zemlja i obrazovni 
sistem.

 prof. Hadži Zdravko M. Kovač

тора, умрежене школе претварају се да образују, 
а у ствари нас џепаре, као што је то Сократ пре 
неколико хиљада година и предвидео. 

„Један од најсигурнијих начина да препо-
знате истинско образовање јесте чињеница да 
оно не кошта много, не зависи од скупих игра-
чака и сокоћала. Доживљаји који омогућавају 
да се оно деси, и самосвест која га покреће су 
малтене бесплатни. На образовању је тешко од 
једног динара направити два. Али школовање 
је чудесна мутљавина, која непрестано бива све 
препреденија”, написао је Џон Тејлор Гато, који 
указује и на мисао математичара и филозофа 
Бертранда Расела да масовно школовање у Аме-
рици има дубоко антидемократску сврху, да је 
оно сплетка да се вештачки произведе нацио-
нално јединство укидањем људске разноликости 
и поништавањем ковачнице која ту разноликост 
производи, а то је породица. 

Према мишљењу лорда Расела, како нагла-
шава Гато, масовно школовање створило је 
препознатљивог америчког ученика: антиин-
телектуалног, сујеверног, без самопоуздања, а 
који има свог пандана у било којој другој нацији, 
бившој или садашњој. Та школована деца, рекао 
је Расел, постала су грађани танушног „масовног 
карактера, који презиру изузетност и естетич-
ност, бивајући недорасли личним кризама соп-
ствених живота”.

Подстицај да напише ову књигу, по сопстве-
ном признању, Гато је добио 1990. године, када 
је освојио прву од неколико награда за учитеља 
године. Мислио је да само уљудно захвали на 
додели, када је од једног бившег ученика добио 
идеју да ипак јавно изнесе нека своја запажања. 
Тако је написао говор „Психопатска школа”, у 
којем је описао неколико образаца патолошког 

понашања код школске деце, како оне из бога-
тих, тако и оне из сиромашних породица. Тај 
говор прочуо се широм државе, усменим путем, 
али и захваљујући мањим часописима, па су Гату 
затим масовно стизала писма и подстреци на то 
да објасни специфичне механизме као узроке 
овакве патологије. 

Гатов други говор „Наставник од седам 
наука”, одржан приликом прихватања на-
граде за наставника 1991. године државе 
Њујорка, био је објављен у стотинама часопи-
са. Убрзо је наставник који је држао предавања 
тринаестогодишњацима, позван да говори у 
старом здању Сената, Центру за уметности у 
Нешвилу, на инжењерском академском семи-
нару васионског центра Наса, у компанији Епл 
компјутери, владиним агенцијама у Сингапу-
ру, Куала Лумпуру, Боготи... „Иако сам мењао 
реторичко рухо ових говора, да их прилагодим 
различитој публици и околностима, моја суш-
тинска порука била је (и остаје) та да је при-
нудно институционално школовање апсолутно 
немогуће реформисати јер је оно већ у потпу-
ности успешно! Бриљантно извршава тачно 
оно за шта је првобитно било осмишљено, а то 
је да буде ’образовна’ компонента једне цен-
трализоване привредне масовне производње, 
којом се управља из шачице командних цента-
ра. Таква привреда има незајажљиве потребе: да 
би функционисала, она захтева одређену врсту 
’људских ресурса’, посебно ону која компулзивно 
себе одређује куповином ствари, поседовањем 
свега и свачега, процењивањем свега из пер-
спективе пријатности, физичке безбедности и 
статуса”, објаснио је Гато, додајући да су шко-
ле сјајан механизам да се услове надолазеће 
генерације на прихватање тоталног менаџмента, 

да се свима нама наметне једна врста доживот-
ног детињастог понашања у интересу научног 
менаџмента, а њему су потребни „крњи људи” да 
би њима управљао, зато што они који су целови-
ти одбацују „продужено старатељство”.

Као наставник, Гато је уочио да су деца, због 
тога што им школа одузима време да одрасту, 
равнодушна према свету одраслих, нису ра-
дознала, немају осећај за будућност, окрутна су 
једна према другој. Материјалисти су, несамо-
стални и пасивни млади људи, а лоше се осећају 
у испољавању присности.

Као решење за овакво стање Гато нуди жесто-
ку националну дебату, која би трајала година-
ма. Ако ствари разговором не постану боље, он 
предлаже да се новац којим је дотирано школ-
ство, слије натраг у породично образовање, 
да зацели породице и излечи децу. „Истинска 
реформа је могућа, али не би требало ништа да 
кошта. Треба да преиспитамо темељне премисе 
школства и одлучимо шта желимо да сва деца 
науче и зашто”, сматра аутор књиге „Затупљују 
нас”, који закључује: „Животи могу да се кон-
тролишу механизованим образовањем, али 
ће увек узвратити напад оружјем социјалне 
патологије: дрогама, насиљем, самоуништењем, 
равнодушношћу.”

GAWE, COVID-19

Globalna nedelja akcije za obrazovanje od 26. aprila do 2. maja 2020.

 „OSTALO JE 10 GODINA DO 2030. GODINE: 
REŠENJA, PREPORUKE I PLANOVI CIVILNOG 

DRUŠTVA ZA DOSTIZANJE SDG4“

WORLD DAY
AGAINST
CHILD LABOUR 
12 JUNE 2020

Pridružite nam se 
Svetski dan borbe protiv dečijeg rada široko podržavaju 
vlade, organizacije poslodavaca i radnika, agencije UN i 
mnogi drugi koji se bave eliminacijom dečijeg rada. 
Pozivamo vas i vašu organizaciju da budete deo Svetskog 
dana 2020.

Pridružite nam se i dodajte svoj glas svetskom pokretu 
protiv dečijeg rada. Potražite  informacije na stranici naše 
kampanje www.ilo.org/ChildLabourVorldDay    da biste 
saznali kako podržati kampanju na društvenim medijima. 
Obavestite nas o aktivnostima planiranim u vašim 
zemljama i pošaljite nam svoje fotografije.

Contact: childlabour@ilo.org

#nochildlabourday

COVID-19: 
Zaštitimo decu od 
dečijeg rada, 
sada, 
više nego ikada!

www.nsprvojvodine.org.rs

www.nsjs.org.rs
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Просечна нето плата у 
Србији, по подацима Репу-
бличког завода за статисти-

ку,  за март 2020. године износила је 
59.681 динар и већа је номинално за 
10 процената, а реално за 8,6 одсто у 
односу на исти месец годину раније. 
Просечна нето мартовска зарада је 
1.549 динара више од оне исплаћене 
у  фебруару, када су запослени у 
Србији, у просеку, зарадили 58.132 
динара.

Мартовска просечна бруто зарада 
износила је 82.320 динара, 
што је номинално више за 
10,1 посто, а реално за 8,7 
процената него у марту 
2019.

Медијална нето зарада 
је у марту износила 44.818 
динара, што значи да је 50 
одсто запослених оства-
рило зараду до наведеног 
износа. И док је просечна 
плата у марту виша од оне 
исплаћене месец раније, медијална 
зарада је нижа, а разлика је 288 дина-
ра јер је у фебруару медијална зарада 
била 45.106 динара.

Раст бруто зарада у периоду 
јануар-март 2020. године, у односу 
на исти период прошле године, из-
носио је 10,4/ процента номинално, 
односно 8,4 посто реално.

Истовремено, нето зараде су у 
прва три месеца порасле номинал-
но за 10,3 одсто, и за 8,3 процента 
реално.

Као и у претходном периоду, про-
сечна зарада у Војводини, која је 
у марту била 56.850 динара, каска 
за оном која је исплаћена на нивоу 
Републике, а разлика је 2.831 динар. 
Баш као и на нивоу Републике, за-
послени у Војводини у марту су, у 
просеку, зарадили више него у фе-
бруару, када је просечна плата била 
55.312 динара, односно мартовска 
коверта била је 1.538 динара дебља.

На основу података РЗС-а, у одно-
су на фебруар, у Војводини није било 
промена када је реч о томе у којим 
областима су зараде биле изнад ре-
публичког просека, али их има када 
је реч о зарадама које су достигле или престигле 
просек на покрајинском нивоу. Наиме, од седам 
области у Војводини, једино је у Јужнобачкој 
просечна нето плата у марту била виша од ре-
публичког просека и износила је 62.314 динара. 
Запослени у тој области једини су у марту зара-
дили више од војвођанског просека, а најближе 
томе, али испод њега, биле су зараде исплаћене 
у Јужнобанатској области. У тој војвођанској 

области у марту су исплаћене просечне зараде 
од 56.495 динара, што је око 350 динара мање од 
војвођанског просека.

Промена у марту, у односу на фебруарске 
зараде, има када је реч о висини зараде у пре-
осталих пет области у Војводини. Наиме, у 
марту је у свима просечна зарада била изнад 
50.000 динара, што није био случај у фебруару 
јер је тада у Западнобачкој области просек био 
49.766 динара. Та област по висини зарада за-

узима последње место у Војводини 
већ неколико месеци, тако је било 
и када су у питању износи у марту, 
али је, иако свега 340 динара, гра-
ница од 50.000 динара прескочена. 
Просечне мартовске зараде у пре-
остале четири области у Војводини 
више су од оних исплаћених у фе-
бруару и крећу се од око 52.000 
до готово 55.000 динара. Тако су 
запослени у Севернобанатској об-
ласти, у просеку, зарадили 52.005 
динара, у Сремској 52.994, у 

Севернобачкој 53.650 и у 
Средњобанатској 54.655.

Иако у марту није било 
великих промена у одно-
су на просечне износе 
најнижих зарада у фебру-
ару, ипак их има. Тако 
марту ни у једном насељу 
просечна зарада није била 
нижа од 45.000, што је био 
случај у фебруару, али је 
више градова у којима је 

око 46.000 динара. Најмање новца у 
марту су у просеку зарадили запо-
слени у Србобрану, где је просечна 
плата била 45.443 динара. Запослени 
с најтањим ковертама, у које је ста-
ло неколико стотина динара више 
од 46.000 динара су радили у Малом 
Иђошу – 46.280, Ковачици – 46.338, 
а мање од 47.000 динара зарадили су 
запослени у Новом Бечеју – 46.647, 
Жабљу – 46.719 и Бачу – 46.890.

Упркос томе што су на републич-
ком нивоу плате у марту веће него у 
фебруару, у Војводини је мање гра-
дова које су достигле тај ниво зарада, 
као и војвођански. Мартовске про-
сечне зараде једино су у Новом Саду 
биле више од републичког просека, 
а у коверту је стало 69.084 динара. 
На тај начин је тај град после неко-
лико месеци током којих је Тител 
био на првом месту по висини про-
сечних зарада, поново заузео лидер-
ску позицију. Занимљив је податак 
да је у Тителу, у просеку, мартовска 
зарада износила 54.999 динара, што 
је готово 10.000 динара мање од оне 
исплаћене у фебруару – 64.739 дина-
ра, која је том месту обезбедила прво 

место по висини зарада у Војводини.
Мање од републичког просека, али више од 

оног на покрајинском ниову, зарадили су још 
само запослени у Панчеву, где је просечна мар-
товска зарада била 59.405 динара, те запослени 
у Вршцу – с просеком зарада од 59.080 динара. 
У свим другим местима у Војводини просечне 
мартовске зараде биле су ниже од покрајинског 
просека.  

Статистика

ПРОСЕЧНА МАРТОВСКА ПЛАТА ВЕЋА 8,6 ОДСТО
● Нето плата у Србији 59.681 динара ● Новосадске плате стигле надомак 70.000 динара ● Зарада у 

Војводини каска за 2.831 динар за оном у Републици  ● Запослени с најтањим ковертама у Малом Иђошу ● 
Једино у Новом Саду зараде више од републичког просека

Просечне зараде у 2020.
Март Април

Бруто Нето Бруто Нето 
Република Србија – укупно 82 320 59 681 81 486 58 932
Зараде запослених у радном односу 82 707 59 980 81 803 59 176
Зараде запослених ван радног односа 54 637 38 298 54 988 38 539
Зараде запослених у правним лицима 87 417 63 501 86 440 62 648
Зараде предузетника и запослених код њих 45 370 31 989 45 836 32 191
Зараде у јавном сектору 92 810 66 708 94 801 68 085
Зараде ван јавног сектора 77 660 56 559 75 569 54 866

Индекси зарада

Зараде Зараде�без�пореза�и�доприноса

  III 2020
  II 2020

  III 2020
 Ø 2019

  III 2020
  III 2019

  I-III 2020
  I-III 2019

  III 2020
  II 2020

  III 2020
 Ø 2019

  III 2020
  III 2019

  I-III 2020
  I-III 2019

Номинални 102,5 108,6 110,1 110,4 102,7 108,7 110,0 110,3

Реални 102,6 107,0 108,7 108,4 102,8 107,1 108,6 108,3

Зараде у просвети и републички просек

Период
Просечне зараде Прос. зараде без пореза и доп.

Укупно  
РС

Образо-
вање

Индекс 
(3:2)

Укупно  
РС

Образо-
вање

Индекс 
(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 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
X 2019 76 096 78 291 102,89 55 065 56 426 102,47
XI 2019 77 879 84 304 108,25 56 331 60 654 107,67
XII 2019 82 257 83 712 101,77 59 772 60 317 100,91

I 2020 82 836 84 354 101,83 59 941 60 750 101,34
II 2020 80 288 82 831 103,17 58 132 59 683 102.67
III 2020 82 320 82 869 100,67 59 681 59 699 100,03
IV 2020 81 486 82 972 101,82 58 932 59 764 101,41

DRŽAVNE PLATE 10.000 DINARA JAČE OD PRIVATNIH

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, zaposleni u Srbiji su, u 
proseku, u martu zaradili 59.681 dinar. Toliko je iznosila prosečna pla-
ta, koja predstavlja sliku svih isplaćenih zarada u toku jednog meseca i 

izračunava se na osnovu iznosa obračunatih zarada i broja zaposlenih.
Taj, prosečni iznos, znači da se primanja zaposlenih veoma razlikuju, odno-

sno da je za neke on samo deo mesečne zarade, a za mnoge zaposlene iznos za 
koji moraju da rade i dva meseca.

Na visinu plate utiče mnogo faktora, a kada se pogledaju statistički pokazatelji, 
ne čudi što mnogi žele da im radno mesto bude u javnom sektoru. Razlog je vrlo 
jednostavan – zarade su više nego u drugim oblastima. To je jasno vidljivo i u martu 

jer su prosečne zarade zaposlenih u javnom sektoru bile 66.708 dinara, a van njega 
56.559 pa računica kaže da je koverta u javnom sektoru 10.149 dinara deblja.  

Zarade gotovo svih zaposlenih u javnom sektoru u martu su bile više od pro-
sečne, a izuzetak su administracija na nivou lokalne samouprave, gde je mar-
tovska plata, u proseku, bila 56.112 dinara, i u lokalnim javnim preduzećima, 
gde je martovski prosek bio 58.825. Najviše prosečne zarade isplaćene su u jav-
nim državnim preduzećima – 84.811 dinara, a potom u administarciji na nivou 
autonomne pokrajine – 79.372. Zaposleni u administraciji na nivou države u 
martu su u proseku zaradili 72.231 dinar, oni koji rade u zdravstvu i oblasti 
socijalnog rada 61.068, a u obrazovanju i kulturi 61.997.
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Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2020. godine, u odnosu 
na april 2020. godine, u proseku su zabeležile pad od 0,2%. Potro-
šačke cene u maju 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom pret-

hodne godine, povećane su za 0,7%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. 
godine povećane u proseku za 0,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema 
nameni potrošnje, u maju 2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad 
cena zabeležen je u grupama Transport (-3,1%), Nameštaj, pokućstvo i teku-
će održavanje stana (-0,2%) i Komunikacije (-0,1%). Rast cena zabeležen je u 
grupama Restorani i hoteli (1,0%), Hrana i bezalkoholna pića i Rekreacija i kul-
tura (za po 0,3%), Odeća i obuća (0,2%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i 
Zdravstvo (za po 0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Kada se posmatra prosečna neto zarada u 19 delatnosti za koje RZS objav-
ljuje podatke, u osam je zarada bila viša od republičkog proseka, a u 11 manja. 
Između najviše i najniže prosečne zarade po delatnostima u martu jaz je ogro-
man i iznosi čak 90.764 dinara, a kada se prosečne zarade posmatraju kroz 
prizmu medijalne zarade, koja je u martu bila 44.818 dinara, u dve delatnosti 
zarada je bila niža i od tog iznosa.

Prosečna zarada u martu je u dve delatnosti preskočila iznos od 100.000 di-
nara. Najviše su, u proseku, zaradili zaposleni u delatnosti informisanje i ko-
munikacije – 126.878  dinara, a potom u finansijskim delatnostima i delatnosti 
osiguranja – 107.923 dinara. Više od 90.000 dinara zaradili su zaposleni u 
delatnosti snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, u kojoj su mar-
tovske prosečne zarade bile 97.111 dinara, a u delatnosti rudarstva prosečna 
zarada tog meseca bila je 95.389.

Zaposleni u nekoliko oblasti u martu su zaradili manje od 40.000 dinara. 
Najmanje novca bilo je u koverti zaposlenih u oblasti pripreme i posluživa-
nja hrane i pića – 33.624 dinara. Slede zarade zaposlenih u oblasti ostale lične 
uslužne delatnosti – 35.402 dinara, prerada drveta i proizvodi od drveta, osim 
nameštaja – 35.773, turističke agencije, tur-operateri i rezervacije – 36.903, te 
oblasti popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu – 36.976. Oni koji rade 
u proizvodnji odevnih predmeta u martu su, u proseku, zaradili 37.676 dinara, 
a u proizvodnji kože i predmeta od kože 39.538.

Najmanje martovske prosečne neto zarade isplaćene su u delatnosti usluge 
smeštaja i ishrane – 36.114 dinara, a ta delatnost jedina je u kojoj su one bile 
ispod 40.000. Manje od 50.000 dinara zaradili su zaposleni u ostalim uslužnim 
delatnostima – 44.376, u delatnosti umetnost, zabava i rekreacija – 46.635, te 
trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila – 49.865.

Prosečna zarada viša od 100.000 dinara u martu je isplaćena u 11 oblasti. 
Najviše su, u proseku, zaradili zaposleni u eksploataciji sirove nafte i prirodnog 
gasa –171.560 dinara, a potom u proizvodnji duvanskih proizvoda – 166.001. 
Zaposleni u vazdušnom saobaćaju u martu su zaradili 161.203  dinara, račun-
skom programiranju i konsultantskim delatnostima 158.343, proizvodnji koksa 
i derivata nafte 141.675, uslužnim delatnostima u rudarstvu 127.529. Oni koji 

rade u oblasti telekomunikacija zaradili su, u proseku, 122.977 dinara, finansij-
ske usluge, osim osiguranja i penzionih fondova 121.815, naučno istraživanje 
i razvoj 115.683, kinematografska, televizijska i muzička produkcija 110.859, a 
upravljačke delatnosti i savetovanje 104.292.

Statistika

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici 
Srbiji, po delatnostima

Mart April
Bruto Neto Bruto Neto

Ukupno 82 320 59 681 81 486 58 932
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 70 635 51 129 72 216 52 204
Rudarstvo 131 791 95 389 130 498 93 606
Prerađivačka industrija 71 338 51 849 69 220 50 262
Snabdevanje elektr. energijom, gasom i parom 135 992 97 111 140 798 100 421
Snabdevanje vodom i upravljanje otp. vodama 74 435 53 873 73 448 53 129
Građevinarstvo 71 030 51 569 70 038 50 903
Trgovina na vel. i malo i popr. mot. vozila 68 537 49 865 66 921 48 544
Saobraćaj i skladištenje 71 933 52 369 71 424 51 969
Usluge smeštaja i ishrane 49 862 36 114 48 432 35 050
Informisanje i komunikacije 173 459 126 878 159 220 116 062
Finan. delatnosti i delatnost osiguranja 147 992 107 923 133 160 96 053
Poslovanje nekretninama 80 676 58 594 77 260 55 787
Stručne, naučne, inform. i teh. delatnosti 104 763 76 244 101 768 73 580
Admin. i pomoćne uslužne delatnosti 75 339 54 843 74 563 54 120
Državna uprava i obavezno socijalno osig. 96 174 69 007 98 365 70 542
Obrazovanje 82 869 59 699 82 972 59 764
Zdravstvena i socijalna zaštita 83 517 60 126 91 727 65 888
Umetnost; zabava i rekreacija 64 228 46 635 62 517 45 408
Ostale uslužne delatnosti 61 817 44 376 62 369 44 682

 INFLACIJA (IPC) U MAJU 0,7%

U školskoj 2019/20. godini, na svim 
visokoškolskim ustanovama i na svim 
nivoima studija u Republici Srbiji upi-

sano je 241 968 studenata.  Od ukupnog broja 
upisanih, 104 058 studenata (43%) muškog je pola, 
a 137 910 (57%) ženskog pola. Na državnim i pri-

vatnim univerzitetima ukupno je upisano 204 627 
studenata – od toga, 86% ili 175 995 studenata upi-
sano je na državnim, a 14% ili 28 632 studenta na 
privatnim fakultetima.  

Na visokim strukovnim državnim i privatnim 
školama ukupno je upisano 37 341 student – od 

toga, 87,6% ili 32 724 studenta na državnim stru-
kovnim visokim školama, a 12,4% ili 4 617 stude-
nata na privatnim. 

Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 
41,4% studenata upisalo se na budžet, a 58,6% stu-
denata na samofinansiranje.

(Obrazovna statistika)
STUDENTI: ŠKOLSKA 2019/20. GODINA

Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2020. godine iznosila je 81 
486 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) izno-
sila 58 932 dinara. Rast bruto zarada u periodu janu-

ar–april 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, 
iznosio je 9,8% nominalno, odnosno 8,2% realno.

Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,6% nominalno i 
za 8,0% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, proseč-
na bruto zarada za april 2020. godine nominalno je veća za 
8,0%, a realno za 7,4%, dok je prosečna neto zarada veća za 
7,8% nominalno, odnosno za 7,2% realno. 

Medijalna neto zarada za april 2020. godine iznosila je 44 129 dinara, što znači 
da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

ZARADE U APRILU 1,3% NIŽE NEGO U MARTU

Indeksi zarada

Zarade Zarade bez poreza i doprinosa

  IV 2020
  III 2020

  IV 2020
 Ø 2019

  IV 2020
  IV 2019

  I-IV 2020
  I-IV 2019

  IV 2020
  III 2020

  IV 2020
 Ø 2019

  IV 2020
  IV 2019

  I-IV 2020
  I-IV 2019

Nominalni 102,5 108,6 110,1 110,4 102,7 108,7 110,0 110,3

Realni 102,6 107,0 108,7 108,4 102,8 107,1 108,6 108,3

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

2019. 2,1 2,4 2,8 3,1 2,2 1,5 1,6 1,3 1,1 1,0 1,5 1,9
2020. 2,0 1,9 1,3 0,6 0,7 - - - - - - -

Mesečna stopa inflacije** (IPC)
2019. 0,4 0,7 0,4 0,7 -0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,5 0,1 0,2 0,5
2020. 0,6 0,6 -0,1 0,0 -0,2 - - - - - - -

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

U kalendarskoj 2019. godini u Republici Srbiji na svim visokoškolskim 
ustanovama i na svim nivoima studija diplomirao je 42 499 stu-
dent. Od ukupnog broja diplomiranih studenata 17 497 ili 41,2% su 

muškarci, a 25 002 ili 58,8% su žene.  Na državnim i privatnim univerzitetima 
ukupno je diplomiralo 33 129 studenata – od toga 79,3% ili 26 269 studenata 
diplomiralo je na državnim, a 20,7% ili 6 860 studenata na privatnim fakulte-

tima. Na visokim strukovnim državnim i privatnim školama diplomiralo je 9 
370 studenata – od toga 90,6% na državnim visokim školama, a 9,4% studenata 
na privatnim. 

Posmatrano prema načinu finansiranja studija, od ukupnog broja diplomi-
ranih studenata 38% su korisnici budžeta, 48% su samofinansirajući studenti i 
14% su na budžetu i samofinansiranju.

STUDENTI: DIPLOMIRANI 2019.
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ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА ИСХРАНУ У ТОКУ РАДА 
И РЕГРЕС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА

Коефицијент плате за запослене у јавним предузећима или установа-
ма које су основане у области физичке културе садржи и додатак на име 
накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.

Из образложења:

Чланом 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 24/91... 
83/14) прописано је да се јавном службом у смислу овог закона сматрају 
установе, предузећа и други облици организовања утврђених законом, који 
обављају делатности, односно послове којима се обезбеђује остваривање 
права грађана, односно задовољавање потребе грађана и организација, као 
и остваривање и другог законом утврђеног интереса у одређеним области-
ма.

Ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања 
другог законом утврђеног интереса у области образовања, науке, културе, 
физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, 
социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, 
здравствене заштите животиња, према члану 3. тог закона, оснивају се 
установе.

Установе, предузећа и други облици организовања за обављање 
делатности, односно послова из члана 3. истог закона могу оснивати, 
према члану 4. Тог закона: Република, аутономна покрајина и локална 
самоуправа.

Чланом 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 16/21  ...01/34 и др.) прописано је, између 
осталог, да се тим законом уређује начин утврђивања плата, додатака, 
накнада и осталих примања запослених у јавним службама које се 
финансирају из буџета Републике, аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе.

Одредбом члана 4. став 2. истог закона прописано је да коефицијент 
плате садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регрес за 
коришћење годишњег одмора.

Општи колективни уговор на који се вештак у налазу и мишљењу 
позива престао је да важи, а одредбе о висини накнада и методологија 
обрачуна накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег 
одмора никада нису ступиле на снагу јер није закључен Анекс 3. уговора, 
због изостанка социјалног дијалога између представника послодаваца и 
синдиката.

Посебан колективни уговор за јавна предузећа и установе физичке 
културе није закључен.

Решењем Уставног суда, I Уз број 2012/160 од 20. јуна 2013. године, 
одбачен је захтев за оцењивање уставности одредбе члана 4. став 2. 
Закона о платама у државним органима и јавним службама. Из садржине 
образложења произилази закључак да Уставни суд сматра да је ствар 
опредељења законодавца да ли ће прописати да се накнада за исхрану у 
току рада и регрес за коришћење годишњег одмора обрачунава и исплаћује 
као посебна накнада или ће накнаде које по основу рада припадају сваком 
запосленом бити исказане као саставни део коефицијента за сваког 
запосленог. У том смислу Уставни суд указује да није надлежан за оцену 
целисходности номотехничког обликовања законских решења, сагласно 
одредбама члана 167. Устава.

Правилником о раду предметног послодавца, који је био на снази до 30. 
јула 2015. године, одредбом члана 43. став 1. тач. 4) и 5), било је прописано 
да запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада и ре-
грес за коришћење годишњег одмора. Висина накнаде и методологија об-
рачуна нису били прописани.

Важећим Правилником о раду предметног послодавца, одредбом члана 
88. став 1. тач. 5) и 6), прописано је да запослени има право на накнаду за 
исхрану у току рада, у складу са законом, и регрес за коришћење годишњег 
одмора. Висина накнаде и методологија обрачуна нису били прописани.

Важећим Правилником о раду предметног послодавца, одредбом члана 
88. став 1. тач. 5) и 6), прописано је да запослени има право на накнаду за 
исхрану у току рада, у складу са законом, и регрес за коришћење годишњег 
одмора. Чланом 88. став 2. Правилника прописана је обавеза директора 
Установе да донесе одлуку о висини регреса у новцу, која је саставни део 
Правилника, али та одлука до данас није донета.

У идентичној правној ситуацији Уставни суд је, у Одлуци Уж број 
2011/6677 од 21. марта 2012. године, изразио правни став да не постоји основ 
ни у општем ни у посебним прописима за остваривање права подносиоца 
на накнаду за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора 
у утуженом периоду, пошто нема инструмената за њихову конкретну 
реализацију. (Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врхов-
ног касационог суда одржаној 12. марта 2019)

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК  
И ОДЛАЗАК СА РАДА

Запослени има право на накнаду трошков превоза за долазак и одлазак 
са рада само ако докаже да су ти трошкови стварно постојали.

Из образложења:

Када је реч о делу уставне жалбе којом се указује на то да је оспоре-

ном пресудом Апелационог суда у Нишу Гжл. 590/16 од 9. марта 2016. 
године и Основног суда у Врању П. 286/14 од 26. новембра 2015. го-
дине, подноситељки уставне жалбе повређено право на правично 
суђење из члана 32. став 1. Устава, Уставни суд је , увидом у оспорене 
пресуде, утврдио да су парнични судови за своје одлуке дали јасна и 
аргументована образложења, која Уставни суд не сматра произвољним. 
Наиме, оспорене пресуде се заснивају на ставу да запослени има право 
на накнаду трошкова превоза само уколико докаже да су ти трошкови 
стварно постојали. Полазећи од тога да право на накнаду трошкова за 
долазак и одлазак са рада има за сврху покриће (одређених) трошкова 
запосленог насталих на раду или у вези са радом, Уставни суд налази да 
у ситуацији у којој подноситељка уставне жалбе није пружила доказе на 
околност да је трошкове превоза стварно имала, правни основ за усвајање 
тужбеног захтева није постојао.

Уставни суд је такође констатовао да је ирелевантно позивање 
подноситељке уставне жалбе на Одлуку Уставног суда IУо-154/2011 од 28. 
јула 2014. године, којојм је утврђено да одређене одредбе Споразума о на-
кнади трошкова превоза запослених у области образовања и васпитања 
на територији града Суботице („Службени лист града Суботице“, број 
10/40) нису у сагласности са Уставом и законом. Неуставност, односно 
незаконитост делова наведеног споразума је утврђена искључиво због оце-
не Уставног суда да јединица локалне самоуправе не може да уређује усло-
ве под којима се право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада 
остварује, пошто се ти услови, на основу члана 118. став 1. Важећег Закона 
о раду, уређују колективним уговором или правилником о раду.

Стога је Уставни суд, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 7) Закона о 
Уставном суду, одбацио уставну жалбу у том делу јер нису испуњене Уста-
вом утврђене претпоставке за вођење поступка. (Одлука Уставног суда 
Србије, Уж. 3688/16 од 25. јануара 2018)

УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНОГ У ШКОЛИ

Наставник који у свом одељењу има ученика с којим ради по индивиду-
алном образовном плану има право на увећање коефицијента за обрачун и 
исплату плате без обзира на то што је реч о редовном одељењу у редовној 
основној или средњој школи.

Из образложења:

Правоснажном пресудом одбијен је тужиљин захтев да јој се накнади 
штета настала услед неувећања коефицијента за обрачун и исплату плате 
по основу рада са учеником по индивидуалном образовном плану (у даљем 
тексту: ИОП), а против такве пресуде тужиља је изјавила ревизију.

По оцени овог суда, ревизија је основана. Према утврђеном чињеничном 
стању, тужиља је у спорном периоду радила код тужене школа на радном 
месту проефсора разредне наставе у редовном одељењу у које је био био 
уписан и један ученик који је имао потешкоћа са остваривањем резлтата. 
Са тим учеником тужиља је морала да ради по ИОП-у, у складу са 
мишљењем Интерресорне комисије и одлуком стручног колегијума. За 
наведени рад тужиљина плата није увећана за %10 у складу са Уредбом о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 12/124 ...01/44; у даљем тексту: Уредба).

Првостепеном пресудом усвојен је тужиљин захтев, а другостепени суд 
је преиначио такву пресуду јер је, по љеговој оцени, тужиља запослена у 
редовној школи која нема посебно одељење за децу ометену у развоју, него 
има само једног таквог ученика. По оцени тог суда, околност што је тужиља 
с једним учеником радила по ИОП-у не значи само по себи и стицање 
права на увећање коефицијента по Уредби. 

Овакво становиште другостепеног суда није правилно. Према члану 3. 
став 1. тачка 4) Уредбе, коефицијент запосленом у школи за децу ометену 
у развоју и наставнику одељења за децу ометену у развоју при редовној 
основној школи увећава се за %10.

Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање 
установе која обавља делатност основног образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 16/73), као и раније важећим таквим 
правилником („Службени гласник РС“, број 15/36) прописано је (члан 7) 
да у једном одељењу могу бити до два ученика са сметњама у развоју и 
инвалидитетом.

Тужиља је радила код тужене редовне школе која је уписала и дете 
ометено у развоју, које је, по инклузивном програму, било у њеном одељењу 
(она је била одељенски старешина тог одељења). За тог ученика тужиља је 
морала да пише посебан програм наставе и да с њим додатно ради, више 
него са осталом децом из одељења, односно да паралелно ради са осталом 
децом по редовном програму наставе и с дететом ометеном у развоју – по 
посебном плану и програму, што је захтевало њено додатно ангажовање и 
свакодневни додатни напор у раду.

С обзиром на то да и према цитираном Правилнику о критеријумима 
и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног 
образовања у једном одељењу могу бити до два ученика с посебним 
потребама, да је у тужиљином одељењу био један такав ученик, за кога 
је тужиља морала да сачини ИОП и да ради по том плану, тужиљи због 
оваквог додатног ангажовања припада право на увећање плате у висини 
од %10 према Уредби. (Пресуда Врховног касационог суда, Рев2018/3202 2 
од 30. јануара 2019)

Правници одговарају
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KOVID-19 DONEO NOVA 
ZANIMANJA I OTVORIO NOVA 

RADNA MESTA
Pandemija koronavirusa stvorila je potražnju za novim vrstama posla, kao 

što su merač temperature, kovid-19 negovatelj, radnik koji proizvodi maske. 
Svaka kriza ili vanredna situacija, rađa i nove potrebe, pa i nova zanimanja, 
kažu stručnjaci. “U proteklim recesijama imali smo rast radnih mesta za uteri-
vanje dugova i savetnike za bankrot”, rekla je ekonomista Džulia Polak i dodala 
da je korona virus uzrokovao javno-zdravstvenu katastrofu koja je stvorila čitav 
spektar novih radnih mesta potrebnih za suzbijanje bolesti. Među osam poslo-
va čija popularnost raste su tragači za kontaktima, kovid-19 laboranti, kovid-19 
negovatelji i merači temperature, navodi portal bizlife.rs. Tragači kontakata 
zvaće ljude koji su se potencijalno zarazili virusom da bi pružili savete i da bi 
pokušali da dogovore testiranje. Rad se obično može obavljati od kuće, hono-
rarno ili sa punim radnim vremenom, plaća se do 25 dolara na sat. Kovid-19 
laboranti će sprovoditi uzimanje briseva u bolnicama, staračkim domovima, 
fabrikama i kancelarijama i verovatno je da će većina od njih biti medicinske 
struke, mogli bi da zarade i do 45 dolara na sat.

Postoji porast potražnje za negovateljima koji brinu o zaraženima, a plaćeni 
su i do 25 dolara na sat. Na aerodromima, sportskim stadionima, u restora-
nima, školama, u kompanijama bi trebalo da postoje radnici koji proveravaju 
temperaturu pre ulaska, a predviđena plata po satu može biti i do 25 dolara. 
Gradovi zapošljavaju službenike i ljude koji pomažu službenim licima da pra-
te pritužbe na građane koji krše socijalno distanciranje i druge mere koje su 
uvedene zbog virusa, a za to su plaćeni do 30 dolara na sat, rekla je Polak. 
Preduzeća i škole će morati da instaliraju pleksiglas i kabine ako žele da na si-
guran način primaju studente, radnike i kupce. Kao rezultat toga, trebalo bi da 
postoji velika potražnja za ljudima koji mogu da prave i postavljaju pregrade, a 

zarađuju i do 20 dolara na sat. Prema nekim predviđanjima će se potražnja za 
proizvođačima maski povećati.

Polak očekuje da će kompanije uskoro da dočekaju svoje zaposlene sa ma-
skama na kojima postoji logotip firme. Radnici koji proizvode maske plaćaju se 
do 18 dolara po satu. Dok se nastavnici prilagođavaju virtuelnim učionicama, 
lekari preglede obavljaju putem ekrana, a mnogi se venčavaju onlajn, sve je veća 
potreba za tehničkom podrškom za video platformu. “Postoji velika potražnja 
za ljudima koji mogu da pomognu u olakšavanju video sastanaka, a za to bi 
mogli biti plaćeni i do 25 dolara na sat”, rekla je Polak.

MLADIĆI ČEŠĆE OD DEVOJAKA 
KRŠE RESTRIKTIVNE MERE

Psiholozi smatraju da mladi muškarci češće nego mlade žene 
krše restriktivne mere uvedene širom sveta u cilju suzbijanja 
epidemije koronavirusa. Tim naučnika sa britanskih univerziteta 
Šefild i Alster ispitivao je nešto manje od 2.000 osoba starosti od 
13 do 24 godine. Rezultati istraživanja pokazali su da se polovina 
muškaraca od 19 do 24 godine srela s prijateljima ili članovima 
porodice sa kojima ne žive, u poređenju sa 25 odsto žena, pre-
nosi BBC. Nešto manje od polovine svih ispitanih - njih 917, rekli 
su da se osećaju znatno anksioznije tokom zatvaranja, a bila je 
veća verovatnoća da će oni koji pate od depresije prekršiti pra-
vila tako što će se sastajati s prijateljima i nepotrebno napuštati 
kuću. S druge strane, oni koji su anksiozni više su se pridržavali 
fizičkog distanciranja i redovno su prali ruke.

Lijat Levita sa Univerziteta u Šefildu kaže da mentalno zdravlje 
nije opravdanje za nepoštovanje pravila, ali ukazuje da je ljudima 
koji imaju mentalne probleme teško da se povinuju pravilima.

Profesor kliničke psihologije sa Kings koledža u Londonu Dejm 
Til Vikes kaže da je osećaj anksioznosti sasvim normalan u toli-
koj neizvesnosti i gubitku socijalne podrške. On ukazuje da su 
ključna pitanja koliko dugo traje fizička distanca i kolika podrška 
je mladim ljudima potrebna. “Ova situacija može imati ozbiljan 
uticaj na one koji već imaju probleme sa mentalnim zdravljem, 
a nekima će sigurno biti potreban formalni psihološki tretman”, 
ističe doktor Vikes. Ovo istraživanje otkrilo je da se 150 od 281 
muškarca starih od 19 do 24 godine srelo s grupom prijatelja 
tokom zaključavanja, dok je petina kažnjena ili uhapšena zbog 
kršenja pravila. Ta grupa je takođe mislila da nisu rizikovali da se 
zaraze koronavirusom ili da ga prenesu drugima, te da poštova-
nje restriktivnih mera nije vredno. 

Doktor Levita kaže da je poznato da muškarci uopšte preuzi-
maju više rizika, a da evolutivni psiholozi to objašnjavaju time 
da muškarci više pokušavaju 
da se dokažu. Statistički po-
daci policije pokazuju da je 
trećina onih koje je policija 
kaznila zbog kršenja pravila 
o zaključavanju bila stara 18-
24 godine. Psiholozi smatra-
ju da vlasti moraju da urade 
više kako bi objasnile razloge 
za fizičko distanciranje i po-
mogle mladima da razumeju 
restriktivne mere.

DECA ZBOG VIRUSA MENJAJU 
PRAVILA IGRE, PSIHOLOZI 

UPOZORAVAJU
Britanski stručnjaci su već primetili da se ponašanje i karakter mnoge dece 

menja i da od veselih bića postaju uplašena. Pandemija kovida-19 mogla bi 
da ostavi ozbiljne posledice po mentalno zdravlje mališana, upozorava Niki Č 
opra, porodični lekar iz Engleske i otac dvoje male dece. “Brine me da ćemo 
dobiti generaciju dece koja pate od anksioznosti, jer su u njihovu svakodnevicu 
ušle reči kao što su pandemija, izolacija i zatvaranje”, kaže Čopra. Doktor kaže 
da njegova starija ćerka, koja je bez-
brižno i vedro dete, prošle nedelje je 
rezignirano izjavila: “Ako ne budemo 
prali ruke, mogli bismo da umremo”. 
U Engleskoj je inače primećeno da su 
deca izmislila nova pravila igre “šuga”, 
pa tako onaj ko bude prvi uhvaćen, 
ide u izolaciju, dok onaj kome se to 
dvaput desi postaje “mrtav”.

RADNO OKRUŽENJE POSLE 
KORONE: MANJE SASTANAKA, 

VIŠE BOLOVANJA
Države širom sveta razmatraju mogućnost ublažavanja mera 

koje su uvedene u cilju suzbijanja koronavirusa. Kako će izgledati 
radna mesta kad se ekonomije ponovo pokrenu? Nema rukova-
nja, manje sastanaka “Rukovanja su do daljeg ‘out’ ”, rekao je 
nedavno Tom Friden, bivši direktor američkog Centra za kontro-
lu i prevenciju bolesti. Istovremeno će uprave morati da počnu 
da razmišljaju o praktičnim merama. “Možemo li osmisliti vrata 
koja se ne moraju otvarati dodirom? Treba li da merimo zaposle-
nima temperaturu pri ulasku?”, zapitao se Friden.

Dezinficijensi za ruke će postati normalna stvar. Mogu se očeki-
vati mere čija je svrha izbeći prenatrpanost zajedničkih prostorija, 
kao i to da računari i telefoni 
više neće biti zajednički. Pod-
sticaće se upotreba maski, a 
neke kompanije će ih vero-
vatno obezbediti za svoje za-
poslene. 

Supermarketi su već ogra-
ničili broj ljudi koji u njih 
mogu da uđu istovremeno, 
postavljene su plastične bari-
jere između kupaca i kasira, 
a zahteva se i poštovanje razmaka između potrošača. Može se 
očekivati da se ovo nastavi i ubuduće, a da se slične mere uvedu 
i u kafićima.

Poslodavci bi mogli da podstiču rad od kuće ili organizuju da 
zaposleni dolaze u različita radna vremena ili u različite dane, 
smanjujući tako broj kontakata. “Jedan od pozitivnih učinaka 
kovida-19, nadam se, biće manje sastanaka. Do sada ih je bilo 
previše”, rekao je Friden.

Američki epidemiolog Brendon Braun kaže da će se ubuduće 
podsticati, a ne obeshrabrivati, ostajanje kod kuće kada su za-
posleni bolesni. Amerika ima zloglasno brutalnu radnu kulturu, 
između ostalog i zato jer na saveznom nivou nema obaveznog bo-
lovanja. Posledica je da ljudi dolaze na posao uprkos bolesti. Po 
anketi iz oktobra 2019. godine, sprovedenoj na 2.800 radnika, tač-
no trećina njih uvek dolazi na posao bez obzira na to jesu li bolesni 
ili zdravi. Rad na daljinu mnogima će postati uobičajen, posebno 
zato jer se tokom izolacije shvatilo da je to izvodivo. “Zbog pri-
silnog ostanka kod kuće shvatili smo da fizički sastanci nisu uvek 
nužni. Odsad bi trebalo da preovladaju virtuelni”, kaže Braun.


