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РАЗЛИКЕ У МОТОРИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА КОД ДЕЧАКА 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Марија М. Ђорђевић1 Стефан С. Дашић2 

Сажетак. Циљ рада био је да се утврде разлике у моторичким 

спосбностима код дечака предшколског узраста, у зависности од нивоа њихове 

физичке активности. Укупан узорак чинило је 30 дечака узраста од 6 до 7 

година, који су похађали вртиће „Плави зец“ и „Колибри“ у Параћину. Узорак 

је био подељен на два субузорка. Први субузорак чинило је 15 дечака који су 

поред физичке активности у вртићу (обавезне по плану и програму 

предшколске установе) били и чланови, дуже од шест месеци, у фудбалском 

клубу „Вук“ у Параћину. Учесталост вежбања деце у фудбалском клубу била 

је три пута недељно у трајању од 60 минута. Други субузорак чинило је 15 

дечака који нису имали додатну (организовану) физичку активност ван плана 

и програма који се спроводи у предшколској установи. Моторичке способности 

утврђене су применом стандардизоване батерије моторичких тестова, преузети 

из истраживања Бале и Поповића (2007). Тестиране су брзина трчања (трчање 

на 20 метара из високог старта), фреквентна брзина покрета руке (тапинг 

руком), експлозивна снага ногу (скок у даљ из места), експлозивна снага руку 

(бацање медицинке од 1кг у даљ) и координација целог тела (полигон 

натрашке). Разлике у моторичким спосбностима израчунате су Т-тестом за 

мали независни узорак. Резултати овог истраживања указују да су физички 

активнији дечаци постигли значајно боље резултате у брзини, координацији и 

експлозивној снази руку и ногу (р < .05). 

Кључне речи: брзина, експлозивна снага, координација, предшколска доб. 

УВОД 

Предшколска доб представља период интензивног, а у исто време и 

веома сензитивног раздобља за развој моторике деце, а поготово када је реч 

 
1 mdjordjevic@vaspks.edu.rs, Академија васпитачко медицинских струковних студија 
2 stefan.dasic.10@gmail.com Предшколска установа „Бамби“, Параћин 
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о учењу и усвајању нових моторичких вештина. Врло је битно не пропустити 

ово раздобље, али и искористити предности које оно носи у формирању 

моторичких основа. За развој детета у овом узрасту врло је важан и избор 

одговарајућих кретних активности.  

Када је реч о деци предшколског узраста важно је нагласити и 

присутност интегралности у развоју, која се огледа у уској повезаности, 

узрочно-последичној вези, између физичког, моторичког, когнитивног, 

социјално-емоцијоналног развоја деце. Развој у једној области утиче на 

развој у другој. Моторика деце у свему томе има веома важну улогу, јер од 

тренутка када дете почиње покретом и кретањем да истражује простор око 

себе и успоставља комуникацију с другима, иницирају се бројни развојни 

стимуланси који повољно утичу на развој детета у целини. Моторичко 

функционисање деце у овом периоду је генералног типа (Bala et al., 2007), 

што значи да у том узрасту још нема издиференцираних моторичких 

способности јер деца реагују целим телом и целокупном моториком.  

Може се рећи да је човеково постојање неодвојиво од човеког кретања. 

Потреба човека за физичком активношћу представља један од услова за 

његов опстанак, и као врсте и као јединке. Досадашња истраживања 

недвосмислено указују да свакодневно упражњавање различитих облика 

физичке активности има позитиван утицај на раст и развој организма (Eather 

et al., 2013; Hennessy et al., 2010). Значај физичке активности посебно се 

наглашава у предшколском узрасту. Хипокинезија је болест савременог 

начина живота која нарушава функције органа и органских система у целини 

услед недовољног кретања. Брига за дете, његово здравље, нормалан физички 

развој, признат је као један од најважнијих задатака у васпитању 

предшколске деце. Предшколска деца за разлику од осталих још увек су у 

процесу формирања навика, које ће се даље рефлектовати на квалитет 

њиховог живота. Светски стручњаци из области моторног развоја деце, у 

оквиру организације NASPE (Националнa асоцијацијa за спорт и физичко 

васпитање), препоручују дневно најмање 60 минута програмиране физичке 

активности средњег до високог интенгитета за предшколску децу. Ниво 

физичке активности деце у директној је вези са нивоом моторичких 

способности. Досадашња истраживања недвосмислено указују да је висок 

ниво физичке активности деце у тесној вези са високим нивоом моторичких 

вештина (Fisher et al., 2005; Wrotniak et al., 2006), али и да недовољна физичка 

активност деце има негативан утицај како на моторичке способности тако и 

на комлетан моторички развој деце (Lubans et al., 2010). 

Циљ рада био је да се утврде разлике у моторичким спосбностима код 

дечака предшколског узраста у зависности од нивоа њихове физичке 

активности. 
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МЕТОД 

Узорак испитаника 

Укупан узорак чинило је 30 дечака узраста од 6 до 7 година, који су 

похађали вртиће „Плави зец“ и „Колибри“ у Параћину. Узорак је био 

подељен на два субузорка. Први субузорак чинило је 15 дечака који су поред 

физичке активности у вртићу (обавезне по плану и програму предшколске 

установе) били и чланови, дуже од шест месеци, у фудбалском клубу „Вук“ 

у Параћину. Учесталост вежбања деце у фудбалском клубу била је три пута 

недељно у трајању од 60 минута. Други субузорак чинило је 15 дечака који 

нису имали додатну (организовану) физичку активност ван плана и програма 

који се спроводи у предшколској установи. Тестирања моторичких 

способности спроведена су у вртићима. У зависности од временских услова, 

а и материјално-техничих захтева, тестови су спроведени у сали за физичко 

васпитање или у дворишту вртића. 

У циљу спровођења тестирања у предшколским установама у 

Параћину прибављена је и писана сагласност од стане Академије васпитачко-

медицинских струковних студија (Одсека Крушевцу).  

Мерни инструменти 

Моторичке способности утврђене су применом стандардизованих 

моторичких тестова, преузети из истраживања Бале и Поповића (Bala & Popović, 

2007). У овом истраживању процењиване су брзина трчања (трчање на 20 

метара из високог старта), фреквентна брзина покрета руке (тапинг руком), 

експлозивна снага ногу (скок у даљ из места), експлозивна снага руку (бацање 

медицинке од 1кг у даљ) и координација целог тела (полигон натрашке).  

Методе обраде података 

За све тестиране моторичке споособности израчунате су: средња 

вредност, стандардна девијација, распон, минимална и максимална вредност. 

Разлике у моторичким спосбностима код дечака предшколског узраста, у 

зависности од нивоа физичке активности, израчунате су Т-тестом за мали 

независни узорак. За обраду и анализу сирових података коришћен је 

статистички пакет SPSS 25. 

РЕЗУЛТАТИ 

На Табели 1 приказани су централни и дисперзиони параметри у 

тестираним варијаблама по групама. Израчуната је аритметичка средина 

(mean), стандардна девијација (SD), минимална вредност (min), максимална 

вредност (max) и распон (range). На основу односа средње вредности и 
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стандардне девијације (1:3), може се закључити да су групе хомогене у свим 

варијаблама. 

 

Табела 1. Вредности централних и дисперзионох параметара 

 Група 1 Група 2 

тестови mean SD min max range mean SD min max range 

Трчање  4.73 0.31 4.22 5.26 1.04 5.69 0.77 4.53 7.09 2.56 

Тапинг 
руком 

18.86 2.47 15 23 8 17.53 3.36 12 22 10 

Скок у даљ 141.76 19.87 110.9 174.3 63.4 81.2 20.72 44 124 80 

Бацање 
медицинке 

340.4 78.94 176 457 281 279.8 53.31 199 372 173 

Полигон 
натрашке 

36.82 8.66 27.5 49.72 22.22 45.56 7.15 33.25 61.01 27.76 

Легенда: mean-аритметичка средина; SD-стандардна девијација: max-максимална 

вредност;min-минимална вредност;range-распон. 

 

На основу резултата (Табела 1) уочава се да су испитаници из прве 

групе имали мање средње вредности изражене у секундама за извођење 

задатка трчање на 20 метара из високог старта. Тако добијени резултати 

указују да је прва група била успешнија у извођењу датог теста у односу на 

другу (мање време трчања је бољи резултат, и обрнуто). У тестираној 

фреквентној брзини покрета руке испитаници из прве групе били успешнији. 

На основу средњих вредности у тестираној експлозивној снази ногу, уочава 

се да су испитаници из прве групе били супериорнији у односу на испитанике 

из друге групе. У тестираној експлозивној снази руку уочавамо да су 

испитаници са додатном физичком активношћу били успешнији. Заправо, 

даљина избачаја изражена у центиметрима била је већа код испитаника из 

прве групе. У тестираној координацији целог тела испитаници из друге групе 

имали већу просечну вредност за извођење овог задатка. Тако добијени 

резултати указују да су испитаници из друге групе били инфериорнији у 

односу на испитанике из прве групе (дуже време извођења задатка указује на 

лошије резултате).  
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Разлике између група у тестираним моторичким задацима утврђене су 

применом Т-теста за мали независни узорак (Табела 2).  

Табела 2. Т-тест за мали независни узорак 

 F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Трчање на 20м 7.705 0.010 -4.553 28 0.000* 

Тапинг руком 1.700 0.203 1.238 28 0.226 

Скок у даљ 0.132 0.719 8.170 28 0.000* 

Бацање медицинке 2.336 0.138 2.464 28 0.020* 

Полигон натрашке 0.253 0.619 -3.019 28 0.005* 

 Легенда: F-тест; Sig.-значајност F- теста; t-T-тест; df-степени слободе; 

Sig. (2-tailed)-значајност Т-теста. 

На основу добијених резултата (Табела 2) можемо закључити да 

између група постоји статистички значајна разлике у трчању на 20 метара, 

скоку у даљ из места, бацању медицинке и полигону натрашке. Резултати Т-

теста у варијаблама: трчање на 20 метара (-4.553) и полигон натрашке (-3.019) 

имају негативан предзнак што указује да су физички активнији дечаци имала 

мање вредности. Како се у поменутим тестовима мерило време изведбе 

задатка (у секундама), а мање вредности значе боље резултате долазимо до 

закључка да су физички активнији дечаци заправо супериорнији.  

На основу добијених резултата може се закључити да су физички 

активнији дечаци били значајно успешнији од физички неактивнијих у: 

трчању на 20 метара, скоку у даљ из места, бацању медицинке и полигону 

натрашке. У тестираној фреквентној брзини покрета руке (тапинг руком) није 

било статистички значајне разлике између група, иако су физички активнији 

дечаци били успешнији. 

ДИСКУСИЈА 

Физичка активност деце од великог је значаја за њихов правилан раст 

и развој, развијање адекватних моторичких вештина, стицање здравих навика 

и стварање позитивног односа према физичком вежбању. Познато је да је 

физичка активност деце у директној, и тесној вези са њиховим моторичким 

развојем. Деца која су физички активна имају и висок ниво моторичких 

вештина (Barnett et al., 2009; Lopes et al., 2011). Са друге стране, физичка 

неактивност у детињству има негативан утицај на њихов моторички развој, 

стицање моторичких знања и вештина (Lubans et al., 2010). 

Добијени резултати овог истраживања недвосмислено потврђују да 

између дечака предшколског узраста, зависно од нивоа физичке активности 

постоје разлике у моторичким способностима. Дечаци из прве групе, који су 

имали додатну физичку активност, постигли су боље резултате у брзини 

трчања, фреквентној брзини покрета руке, координацији тела и експлозивној 
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снази ногу и руку. Овако добијени резултати у сагласности су са бројним 

досадашњим истраживањим која указују да су физички активна деца 

супериорнија у односу на физички неактивну деце у готово свим моторичким 

способностима (Bojanić et al., 2018; Lima et al., 2017; Matrljan et al., 2015; 

Radanović, 2018; Lopes et al., 2011; Halaši et al., 2015; Popović et al., 2010; 

Pelemiš, 2016; Vandorpe et al., 2011; Iivonen et al., 2007).  

Основни циљ боравка деце у предшколским установама је целовиит 

развој укупних потенцијала сваког детета и унапређивање у сваком од 

његових аспеката, уз проширивање и квалитетно усавршавање оних 

развојних домета које је дете већ усвојило. Велики број реномираних научних 

радника и стручњака из области развојне психологије, физичког васпитања, 

медицине указују на изузетно велику важност првих година дететовог живота 

током којих дете усваја велику количину информација, успоставља нове 

синапсе, реорганизује нервне путеве који воде до когнитивни центара ЦНС-

а, стварајући тако главне мождане путеве учења развијајући 80% 

способности за учење на које се темељи целокупно будуће (са)знање према 

(Савичевић, 2013). 

ЗАКЉУЧАК 

Велики број истраживања указује да је моторички статус деце 

предшколског узраста веома угрожен. По мишљењу истраживача томе је 

најчешће узрок недовољна физичка активност деце. Научна јавност такође 

указује да ће се и у будућности наставити тренд смањивања физичке 

активности деце раног узраста. Треба нагласити да је план и програм физиког 

васпитања у предшколским установама по учесталости, интензитету и 

садржају недовољан стимулас како би се у потпуности задовољила потреба 

предшколског детета за кретањем.  

На основу резултата овог истраживања може се закључити да су 

физички активнији дечаци постигли значајно боље резултате у брзини, 

координацији и експлозивној снази руку и ногу. Укључивање деце у 

различите спортске школице (фудбал, кошарка, атлетика, гимнастика, 

пливање итд) засигурно пружа деци могућност да упражњавају планске и 

систематске физичке активности које ће повољно утицати на њихов 

моторички развој, али пре свега на њихов целокупни раст и развој. 
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DIFFERENCES IN MOTOR ABILITIES IN PRESCHOOL BOYS 

Marija M. Đorđević1 Stefan S. Dašić2 

Abstract. The aim of this study was to determine the differences in motor 

abilities in preschool boys, depending on the level of their physical activity. The 

total sample consisted of 30 boys aged between 6 and 7, who attended 

kindergartens "Plavi zec" and "Kolibri" in the city of Paracin. The sample was 

divided into two subsamples. The first subsample consisted of 15 boys who, in 

addition to physical activity in the kindergarten (according to the plan and program 

implemented by the preschool institution), were, in the previous six months, 

members of the soccer club "Vuk" from Paracin. The frequency of children's 

exercises in the football club was three times a week for 60 minutes. The second 

subsample consisted of 15 boys who did not have additional (organized) physical 

activity outside the plan and program implemented in the preschool institution. 

Motor abilities were determined by using a standardized battery of motor tests, 

taken from the research of Bale and Popovic (2007). Running speed (20 meter run 

from a standing start), frequet arm movement (arm taping), explosive leg strength 

(standing depth jump), explosive arm strength (throwing a 1kg medicine ball) and 

body coordination (polygon backwards) were tested. Differences in motor abilities 

were calculated by T-test and by using a small and independent sample size. The 

results of this study indicate that boys who were involved in additional physical 

activities (р < .05). 

Key words: speed, explosive strength, coordination, preschool age. 
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ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА У ОБРАЗОВАЊУ 

РОМСКЕ ДЕЦЕ НА ОСНОВУ МИШЉЕЊА РОДИТЕЉА РОМА И 

НЕРОМА 

Невена Д. Симић1 

Сажетак. Прилог се бави образовањем као једним од кључних 

фактора за бољу социјалну интеграцију и побољшање услова живота ромске 

популације. Истраживање је фокусирано на ставове родитеља ромске и 

неромске деце у циљу проналажења конкретних решења за превазилажење 

проблема образовања ромске деце на територији општине Уб. Истраживањем 

је обухваћено 55 родитеља неромске деце, 50 родитеља ромске деце и троје 

родитеља ромске деце са сметњама у развоју. Резултати показују да је 

ромској деци потребна подршка у погледу образовања почев од најранијег 

узраста, да је важно подизати свест ромских родитеља и деце о неопходности 

образовања, да родитељи морају бити укључени у школска дешавања и 

напредовање детета. Потребно је веће ангажовање наставног кадра како би 

се у школском окружењу сви осећали равноправно, омогућити едукације које 

би их квалификовале за рад са ромском децом а наставне материјале 

прилагодити потребама деце. Деци из већинске заједнице неопходна су 

основна знања о ромској култури како би ромским вршњацима помогла да се 

лакше интегришу. 

Кључне речи: образовање, основна школа, родитељи, ромска деца, 

Уб 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Постоје бројна истраживања спроведена у различитим срединама која 

су се бавила проблематиком образовања ромске популације. Било да је реч о 

земљама Западног Балкана, Централне и Источне Европе, ситуација је слична, 

ромска популација се сусреће са готово истоветним проблемима. Образовни 

статус ромске популације је на ниском нивоу због лошег социо-економског 

положаја, недостатка претходног предшколског образовања, недовољно 

 
1nevenasimic318@gmail.com, Основна школа „Милан Муњас“, Уб 
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развијених хигијенских, здравствених и радних навика, незаинтересованости 

породице, одсуства сарадње, недовољног познавања већинског језика на коме 

се изводи настава, лоших услова за учење, дискриминације, сегрегације, 

расизма, предрасуда, неприхваћености, раних бракова. 

Када је реч о предшколском образовању, Сунчица Мацура 

Миловановић истиче да су препреке за приступ деце систему предшколског 

образовања сиромаштво, дискриминација, предрасуде, непостојање 

интеркултурног приступа, недовољна интерсекторска сарадња, недовољно 

развијена мрежа предшколских институција у близини ромских насеља 

(Macura-Milovanović, 2013, стр. 9). 

Према истраживањима социолога Божидара Јакшића, тешки услови 

живота стављају школовање деце после здравља, запослења, хране, одеће и 

обуће, стамбеног простора на листи приоритета ромских породица (Jakšić, 

2015, стр. 37). Јакшић истиче да је за ромску популацију највећи проблем 

запошљавање и становање, док домаћи и страни „експерти“ и представници 

државних органа и партија у први план стављају образовање деце јер их мање 

кошта место у школској клупи од отварања радних места за одрасле Ромкиње 

и Роме (2015: 62). Аутор сматра да је, иако постоје изузеци, опште стање такво 

да су ромска деца у школама „суочена са ароганцијом управе, бездушном 

равнодушношћу наставника, одбијањем других ученика/ученица да их 

прихвате као своје „другаре“. Обично седе у последњим клупама, извгрнута су 

подсмеху и наставника и осталих ученика, а на одморима су практично 

изолована од учешћа у дечјим играма“ (2015: 63). Јакшић као основне препреке 

у образовању ромске деце види пре свега економско стање породице, ниво 

образовања родитеља, неразумевање шире средине за специфичности ромског 

живота, а посебно недовољно пажње коју школске власти и 

учитељи/учитељице посвећују ромској деци, као и изложеност ромске деце 

потцењивању, сегрегацији и дискриминацији.  

Психолог Александар Бауцал и Одбор за образовање Лиге за Декаду 

Рома су на основу прикупљених података из ромских и неромских невладиних 

организација које се баве образовањем Рома дошли до сазнања да између 50% 

и 70% ромске деце има потешкоћа око уписа у школу због бирократских 

прописа, одбијања школских органа да упишу ромску децу и одвраћања 

родитеља од уписа деце у школу (Тмушић и остали, 2008). Мали проценат 

ромских ученика и ученица уписаних у редовне школе (10% до 30%) не добија 

исти квалитет наставе и подршку као деца из већинске популације. Наставници 

и наставнице игноришу њихов недолазак, скраћују наставни програм, смањују 

очекивања и циљеве и не укључују их у ваннаставне активности. Осим ових 

облика дискриминације, ромска деца (њих 70% до 90%) трпе различите 

манифестације расизма што последично води ка социјалном искључивању и 

изолацији.  

Социолог Милан Недељковић наводи да је и теоријски и емпиријски 

доказано да су сиромашна деца већ у самом старту хендикепирана и да имају 

слабији школски успех услед неповољних услова социјализације, ограничених 
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материјалних услова, заостајања у интелектуалном развоју и у развоју језика, 

конфликта културе сиромашних и културе имућнијих слојева, слабијег 

квалитета образовања и васпитања (Недељковић, 2010, стр. 165). Деца из 

сиромашнијих породица немају допунску помоћ у виду приватне наставе, 

часова страних језика или уметничких курсева које финансирају родитељи. 

Социолошкиње Јелена Видојевић и Наталија Перишић (Vidojević & 

Perišić, 2015, стр. 138) наводе да је образовна структура ромске популације у 

Србији незадовољавајућа и да у том погледу могу да се издвоје три главна 

проблема: Роми нису у потпуности интегрисани у образовни систем, не 

добијају висок квалитет образовања и често су изложени дискриминацији па 

чак и сегрeгацији у појединим областима. Проценат ромске деце обухваћене 

предшколским програмом је занемарљив у поређењу са децом из опште 

популације (3,9% у односу на 40%). Уз језичку баријеру то је један од разлога 

лоших постигнућа ромске деце и њиховог смештања у школе за децу са 

посебним потребама. Ситуацију додатно погоршавају лоши материјални 

услови живота и недостатак личних докумената.  

Стварање и одржавање дистанце између ромске популације и 

образовног система у постојећој литератури се објашњава како структурним 

тако и културним факторима (Boost, 2018, стр. 198). Из једне перспективе 

неповољан положај ромске популације када је реч о образовању проистиче из 

лошег социоекономског положаја који подразумева екстремно сиромаштво, 

незапосленост, експлоатацију, живот без струје и воде. У таквим условима 

приоритет је преживљавање а не образовање. Из друге перспективе, лоша 

позиција у образовном систему резултат је дистанце између културе код куће 

и оне која је доминантна у образовном систему. Те разлике односе се на језичку 

баријеру, важност која се придаје широј породици, идентификацији, 

заједништву, припадању, јазу који постоји између процеса социјализације у 

ромским породицама и структурисане природе мејнстрим образовања. 

РОМКИЊЕ И РОМИ У ОПШТИНИ УБ 

На Убу постоји значајна ромска заједница која је према попису из 2011. 

године имала 1.118 припадница и припадника, 559 жена и 559 мушкараца. У 

Одлуци о доношењу Стратегије социјалне заштите општине Уб за период 

2014–2018, дати су званични статистички подаци за територију Републике 

Србије, када је реч о ромској популацији и проблемима који се тичу 

образовања, од недостатка предшколског образовања, раног напуштања 

школе, језичке баријере, упућивања у специјалне школе, недостатка подршке 

од стране родитеља и наставника/наставница, маргинализације, узнемиравања, 

отворене или прикривене дискриминације од стране школских власти, 

наставница/наставника, школског особља, друге деце, неромских родитеља до 

формирања сегрегираних одељења. У Стратегији се наводи да такво стање у 

образовању одражава најраширеније ставове према Ромкињама/Ромима и 

ставове друштва у целини, а који се своде на непознавање и непризнавање 
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ромске културе и традиције као интегралног дела опште културе. Ипак, треба 

имати у виду да је у савременој ромологији прихваћен став да Роми нису једна 

хомогена етничка група већ је у питању скуп различитих група које, између 

осталог, говоре различитим језиком и имају различиту културу и традицију. 

Према последњим подацима (2019), на територији општине Уб живи укупно 

3.116 припадница и припадника ромске популације, од тога 1.610 женског, а 

1.506 мушког пола. 

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА О ОБРАЗОВАЊУ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 

У ОПШТИНИ УБ 

Основни предмет истраживања су ставови и препоруке родитеља о томе 

шта би требало променити у друштву како би ромска популација имала боље 

услове за живот и образовање. Део истраживања је посвећен родитељима 

ромске деце са сметњама у развоју чија ситуација захтева посебну пажњу, а они 

и њихова деца додатну подршку. У истраживању су учествовали родитељи 

ромске и неромске деце која похађају основне школе на територији општине 

Уб. 

Циљ истраживања је да се на основу ставова и мишљења родитеља дође 

до конкретних решења за превазилажење проблема образовања ромске деце на 

територији општине Уб. У том смислу, задатак је сагледати проблем из 

различитих перспектива и анализирати предлоге које су дали родитељи ромске 

и неромске деце. 

Истраживање је започето током школске 2017/2018. године у основним 

школама на територији општине Уб, а завршено је током школске 2018/2019. 

године и део је свеобухватнијег истраживања о проблемима образовања ромске 

деце у основним школама на територији општине Уб.  

Анкетним истраживањем обухваћено је 55 родитеља неромске деце и 50 

родитеља ромске деце. Од 55 родитеља неромске деце анкетирано је 12 очева 

и 43 мајке. Од 50 родитеља ромске деце анкетирано је 16 очева и 34 мајке. У 

узорак су укључени и родитељи ромске деце која похађају издвојено одељење 

Основне школе „Милан Муњас“ за децу са сметњама у развоју (њих троје).  

Испитивање је спроведено помоћу анкетног упитника намењеног 

родитељима деце која похађају основне школе на територији општине Уб и 

родитељима ромске деце са сметњама у развоју.  

Конкретно питање је гласило: Шта бисте Ви предложили да се промени 

у друштву како би ромска деца била задовољнија и ромска популација имала 

боље услове за живот и образовање? 
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МИШЉЕЊЕ РОДИТЕЉА РОМСКЕ ДЕЦЕ 

Највећи број ромских испитаница и испитаника наводи да жели 

равноправан положај у друштву, сматрајући да немају једнака права и да су 

дискриминисани на основу националне припадности, како они тако и њихова 

деца. Ово су неки од одговора ромских испитаника/испитаница на постављено 

питање шта би требало да се промени у друштву како би ромска деца била 

задовољнија и ромска популација имала боље услове за живот: 

• Да будемо равноправни, да нас не омаловажавају.  

• Да нам дају шансу да се истакнемо у друштву и покажемо да и 

ми можемо колико и они.  

• Желимо да будемо равноправни без обзира на боју коже.  

• То да сви буду подједнаки и да се не прави разлика између Рома 

и нерома. 

Поједини одговори сведоче о постојању предрасуда према ромској 

популацији у васпитно-образовним и здравственим установама:  

• У вртићу су рекли лекар и васпитачи да дете има вашке, а ја сам 

ишла тамо, детету раширила веома бујну косу и показала, тако да 

су видели да дете има перут. Веома уредно држим дете и тако су 

ме понизили. 

• Да родитељи уче своју децу да се не ругају ромској деци већ да 

им помажу у сваком смислу.  

• Да наставници не раздвајају децу у школи.  

• Да у дому здравља гледају исто на ромско и српско дете.  

• Сматрам да према ромској деци треба да се понашају лепо и да се 

не прави разлика.  

Ови одговори су забрињавајући јер указују на постојање 

дискриминације од стране оних који се баве васпитно-образовним радом и који 

треба да имају значајну улогу у борби против стереотипа, у рушењу предрасуда 

и подизању свести о равноправности. Исто важи и за запослене у здравству где 

је недопустива расна и свака друга дискриминација јер би управо они требало 

да служе као пример хуманости.  

Следећи предлог који су у већем броју наводили анкетирани/анкетиране 

из ромске популације тиче се обезбеђивања запослења, како за родитеље тако 

и за њихову децу након школовања. Одговори родитеља ромске деце показали 

су недостатак великих амбиција у погледу образовања деце, иако сматрају да 

је оно важно. Из њихових одговора се може закључити да сумњају у могућност 

да ће им се улагање новца, времена и труда у образовање на крају исплатити.  

• Могућност запослења детета по завршетку школе да не заврши 

на улици као нека ромска деца.  

• Република би требала да подстакне родитеље ромске деце да се 

запосле јер кад родитељи раде деца се угледају на родитеље.  
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• У суштини доста Рома у Србији не ради, да им се нађе посао или 

да се повећа материјална помоћ како би имали за нормалан живот 

и школовање деце. 

Ромске породице на територији општине Уб углавном су лошег 

материјалног стања, броје више чланова а најчешће само мушки члан налази 

послове како би издржавао породицу. У том смислу велики број предлога тиче 

се захтева за помоћ у циљу школовања деце. 

• Друштво треба да се више потруди око помоћи за бољи живот и 

школовање ромске деце. Исто и школе да се труде да више 

помажу ромској деци.  

• Да деца добијају стипендије и запошљавају се.  

• Да држава и школе помажу ромској деци више око бољег живота 

и услова школовања. Деца би се школовала да имају бољи 

материјални статус и боље услове живота. Кад би имали бољи 

материјални статус као неромска деца имали би воље за 

школовање и више би се трудили јер нико не воли да буде 

необразован. Образовање много значи за бољи живот. Сва деца 

би волела да живе као остала деца који имају бољи стандард 

живота.  

• Да се помогне родитељима финансијски јер немају услове да 

школују децу која хоће да се школују. 

Најзад, има родитеља ромске деце који сматрају да не заслужују сви 

помоћ, односно да има и оних који се понашају неодговорно па додатно 

учвршћују постојеће предрасуде о ромској популацији.  

• Предложио бих да се мало боље преиспита и обиђе свака ромска 

породица и види се који родитељи дају све за своју децу и кад 

немају и њих треба подржавати а не оне који неће да раде него 

само пију и срамоте друге честите Роме.  

• Друштво се променило, треба да се промени свест Рома о значају 

образовања. 

МИШЉЕЊЕ РОДИТЕЉА НЕРОМСКЕ ДЕЦЕ 

Предлоге промена у друштву које би потенцијално побољшале положај 

ромске деце и обезбедиле ромској популацији боље услове за живот и 

образовање дали су и родитељи неромске деце. Осим оних које су навели 

родитељи из ромске популације, има и додатних који су веома значајни и 

показују како ова проблематика изгледа из друге перспективе. Највећи број 

родитеља неромске деце сматра да је пре свега потребно обезбедити бесплатно 

образовање за ромску децу. Знатно је мањи број Ромкиња/Рома који су ово 

навели сматрајући да пре свега треба да имају једнака права, потом да им се 

обезбеди запослење, док образовање деце не представља приоритет.  
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• Потребно је омогућити бесплатан боравак у вртићу, сасвим 

бесплатно основно и средње образовање како би се ромска деца 

од малих ногу научила раду, лепом понашању, хигијени и 

пристојном односу према старијима и друговима. 

• Да деца добијају бесплатне књиге и новац који им је потребан за 

храну и боље услове за живот.  

• Ромска популација је обично лошијег материјалног стања. Цена 

уџбеника и наставног прибора је прилично висока и за оне са 

редовним примањима. Можда би бесплатни уџбеници били 

подстицај за редовније похађање наставе. 

Испитанице/испитаници неромске популације сматрају да би ромску 

популацију требало укључити у друштвено-користан рад као и у различите 

видове бесплатних едукација.  

• Спровести акције које за циљ имају развијање свести међу 

ромском популацијом о значају образовања. Боље образовање 

значи и боље услове за живот и рад. 

• Укључивање ромске популације у друштвено-користан рад на 

нивоу заједнице; образовање разних секција у оквиру којих би 

Роми учили и савладавали вештине везане за нпр. ручни рад, 

спортске активности и др. 

• Лично нисам присталица социјалне помоћи. Сматрам да сав 

новац који се добија треба да се заради, па и тај од социјалне 

помоћи. Треба организовати можда неке врсте јавних радова и 

људе који желе да раде поштено платити. Сматрам да сви људи, 

па и ромска популација имају прилику да квалитетно организују 

свој живот. Познајем Роме који имају свој посао, стабилну 

породицу и завршили су високу школу. Мислим да друштво 

може да помогне доста, али највише то могу да ураде сами Роми, 

тако што ће својим понашањем доказати да су вредни прилике. 

• Организовање радионица са различитим темама и за родитеље и 

за децу: важност здравствено-хигијенских навика, образовања, 

међуљудских односа. 

Ромкиње/Роми су на првом месту истакли неопходност једнаких права 

за све, а то наводе и испитанице/испитаници из неромске популације, указујући 

на то да ипак постоји дискриминација према ромској популацији.  

• Генерално једини предлог је да буде једнакост. Друштво би 

требало да им дâ шансу као и свим осталим људима. 

• Држава треба да обезбеди једнака права за све грађане како би 

кроз позитивну селекцију свако пронашао своје место у овом 

друштву. 

• Променити политику и друштво. Свима да права буду иста без 

обзира које су националности. 
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Родитељи неромске деце сматрају да је важно обезбедити редовност 

похађања наставе када су у питању ромска деца. Често изостајање са часова је 

проблем који су потврдила бројна истраживања, па тако ни на територији 

општине Уб није ништа боља ситуација. Прегледом педагошке документације 

утврдила сам да је знатно већи број изостанака међу ромском него неромском 

децом. Из одговора појединих родитеља неромске деце јасно се види љутња и 

огорченост због тога.  

• Применио бих исте казне за родитеље ромске деце која не долазе 

редовно у школу као и за родитеље неромске деце. Ако деца 

неромске популације могу да иду редовно у школу, нема разлога 

да ромска популација не долази редовно у школу. Одржавао бих 

састанке са родитељима деце ромске популације и упозорио бих 

их на обавезе њихове деце. 

• Сада тренутно имају доста услова да школују своју децу јер 

имају доста повластица за школовање деце. Имају бесплатне 

уџбенике, примају социјалну помоћ и дечији додатак, а мало ко 

од њих ствара деци радну навику за обавезан одлазак у школу. А 

наша деца имају већи проблем што су некултурни и неваспитани 

па у свему ометају нашу децу и наша деца не смеју да се жале на 

њих... Сматрам да је најбитније да се сви решимо предрасуда које 

су присутне и на једној и на другој страни Потом радити на 

повећању просвећености ромске популације јер сматрам да је 

њихов став, углавном негативан о школи и школовању. Не могу 

се активно укључити нигде ако се само ослањају на социјалну 

помоћ. Из личног искуства знам да те неке врсте помоћи натерају 

децу да дођу у школу а чим то изгуби на значају заборави се на 

похађање наставе. 

Следећи предлог се тиче могућности запошљавања, што су и 

анкетиране/анкетирани из ромске популације у великом броју навеле/навели 

као меру која би имала утицаја на боље услове за живот и школовање њихове 

деце.  

• Да им друштво обезбеди нормалне услове за живот и рад. 

• Изградња и реконструкција кућа, додела социјалних станова 

чиме би се решили проблеми становања. Обезбедити чешће 

систематске прегледе, побољшати здравствену заштиту, решити 

проблем запошљавања чиме би се побољшала материјална 

ситуација, а самим тим и деци омогућило школовање. 

Има и оних неромских испитаница/испитаника које/који сматрају да је 

за ромску популацију сасвим довољно учињено и да је на њима да се 

одговорније понашају. 

Најчешћа замерка је да имају сва права, да им је пружена помоћ и бројне 

олакшице али да немају никакву одговорност те да чак и злоупотребљавају то 

што им је дато.  
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• Мислим да они сами треба да се промене, да више воде рачуна о 

школовању, здравству... 

• Роми примају дечији додатак, социјалну помоћ у висини моје 

плате, то је око 40.000 динара. Ја се за тај износ добро нарадим! 

• Не знам јер и оно што им се свакодневно нуди они довољно не 

користе! 

• Ми смо сиромашно друштво са богатим појединцима. Када 

друштво буде богатије биће бољих услова и за Роме и њихов 

подмладак. У процесу богаћења нашег друштва треба да 

учествује и ромска популација а не да очекује од друштва да јој 

обезбеди бољи живот. Ово се не односи, наравно, само на Роме 

већ и на све грађане ове државе. 

• Да поред датих права имају и обавезе (школовања, бриге о 

породици, радне обавезе...) 

• Ромска деца, колико могу да приметим имају фине услове за 

живот. Примају стално неку помоћ, деца дечији додатак док 

неромска деца немају права на то (тј. не испуњавају све услове). 

Уосталом, нека раде нешто па ће и имати боље услове за живот!!! 

• Већа контрола односа унутар породице као и финансијских 

средстава које добијају као корисници различитих социјалних 

помоћи, а често је то неоправдано, па се тако деци преноси 

порука да им образовање и рад нису потребни за живот.  

• Не сматрам да било шта треба мењати да би ромска деца била 

задовољнија ако им већ ништа није ускраћено. 

Најзад, поједини анкетирани родитељи из неромске популације су дали 

предлоге који показују разумевање положаја ромске популације, проблема са 

којима се суочавају и спремност да помогну да се они реше. 

• Више едукативних радионица, предавања, допунских часова за 

ромску децу. Више помоћи у виду хигијенских препарата, одеће, 

обуће (под условом да је не износе у сврху продаје). Округле 

столове, дебате са неромском популацијом. У школи 

организовати представе, приредбе и такмичења у којима би 

учествовали само Роми или Роми са неромском децом, што би 

водило популаризацији њихове културе, обичаја, музике, поезије. 

Извести приредбе, културна дешавања поводом Светског дана 

Рома.  

• Указати на Роме који су нешто постигли (Наташа Тасић 

Кнежевић – оперска певачица и професор). 

• Потребно је да родитељи ромске деце дозволе својој деци 

дружење са неромском популацијом. Неромска деца треба да 

покажу више разумевања за Роме.  

• Морају се и једни и други трудити да се међусобно упознају и 

прихвате различитости. Ми у комшилуку имамо две девојчице 

ромске националне мањине које се играју са мојом децом. 
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МИШЉЕЊЕ РОДИТЕЉА РОМСКЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Издвојено одељење за децу са сметњама у развоју у склопу је Основне 

школе „Милан Муњас“ на Убу од школске 2017/2018. године. Колико год да је 

ситуација у којој живи већина ромских породица тешка, ништа се не може 

упоредити са проблемима људи чија се деца налазе у овом одељењу. Реч је о 

два дечака од којих је један четврти а други осми разред и једној девојчици која 

је трећи разред. На питања су одговарале две мајке (обе рођене 1976. године) и 

један отац (рођен 1983. године). Ниједна породица не живи на Убу, где се 

налази издвојено одељење за децу са сметњама у развоју, већ су у околним 

селима (Паљуви, Совљак, Памбуковица). Пошто не постоји организован 

превоз то значи да се родитељи сами сналазе. 

Њихови предлози за боље услове живота и образовања ромске 

популације су следећи:  

• Да неко долази по дете. Морам да чекам у парку зими, немам за 

кафу. Не могу да уђем код председника да му кажем да дете иде у 

специјалну школу и да не могу да га доводим. Дете не види. 

• Стан близу школе. Најважнији је стан.  

• Да неко учи са дететом. 

• Више новца. Деца која имају сметње треба да имају све услове да 

могу да живе кад родитељи умру. 

• Да будемо равноправни без обзира на националност, али већином 

није тако.  

• Више новца за социјалну помоћ. Сматрам да је решавање 

проблема превоза најмање што се може учинити а много би 

значило родитељима деце са сметњама у развоју, као и самој 

деци. 

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА И ПРЕПОРУКЕ 

Главну препреку у образовању ромске деце представљају лоши 

материјални и стамбени услови живота. Ситуација у којој живи већина 

ромских породица на територији општине Уб је изузетно неповољна и то се 

одражава на школовање деце. Због тога је потребно најпре кренути од 

решавања овог проблема. Велики број чланова породице и борба да се обезбеди 

основно за егзистенцију неки су од разлога због којих родитељи ромске деце 

недовољно сарађују са наставним кадром и стручним органима школе 

Роми/Ромкиње сматрају да држава треба да обезбеди једнака права за 

све и да се омогући родитељима ромске деце да буду запослени како би могли 

да школују своју децу. Родитељи неромске деце сматрају да би образовање за 

ромску децу требало да буде потпуно бесплатно и да ромску популацију треба 

укључити у друштвено користан рад, а ромска треба да похађају наставу 
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редовно као што раде и неромска деца како би могли да се образују и да себи 

тако изграде боље услове за живот. 

Родитељи морају бити укључени у школска дешавања и напредовање 

детета, а наставни кадар треба да се потруди да се у школском окружењу сви 

осећају равноправно. Образовање не треба за ромску популацију да 

представља обавезу на коју су приморани већ да у њему виде начин за 

афирмацију и постизање бољег друштвеног статуса. 

Значајно би било подстицати на запошљавање и пружити помоћ у 

налажењу посла. Спознаја да образовање представља пут до посла и бољих 

услова живота, свакако пружа бољи мотив да се у томе истраје и има велики 

утицај на одгој деце и подршку њиховом образовању будући да су образовани 

родитељи спремнији на сарадњу и имају позитивнији однос према школи 

Као што су учесници/учеснице у овом истраживању навели/навеле, 

социјална помоћ, бесплатна храна, бесплатни уџбеници не решавају проблем 

чак се у неким случајевима то злоупотребљава. Ситуација се неће променити 

док се не промени свест људи о томе да имају одговорност за своју децу. 

Да би реалност у погледу образовања ромске популације била 

задовољавајућа неопходна је међусобна сарадња свих актера/актерки у том 

процесу, размена знања и искустава, подједнаке могућности за ромску 

популацију на свим нивоима образовања, елиминисање свих облика 

дискриминације и расизма у школама. 
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PROPOSALS FOR IMPROVING THE SITUATION IN THE 

EDUCATION OF ROMA CHILDREN BASED ON THE OPINION OF 

ROMA AND NON-ROMA PARENTS 

Nevena D. Simić1 

Abstract. The article deals with education as one of the key factors for 

better social integration and improvement of living conditions of the Roma 

population. The research is focused on the attitudes of parents of Roma and non-

Roma children in order to find concrete solutions to overcome the problem of 

education of Roma children in the municipality of Ub. The research included 55 

parents of non-Roma children, 50 parents of Roma children and three parents of 

Roma children with disabilities. The results show that Roma children need support 

in terms of education from an early age, that it is important to raise the awareness 

of Roma parents and children about the need for education, that parents must be 

involved in school events and the child's progress. Greater engagement of teaching 

staff is needed in order for everyone in the school environment to feel equal, to 

enable education that would qualify them for working with Roma children, and to 

adapt teaching materials to the needs of children. Children from the majority 

community need basic knowledge of Roma culture to help Roma peers integrate 

more easily. 
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КРУШЕВАЧКО ЗАБАВИШТЕ У ПЕРИОДУ 1929-1935. 

ГОДИНЕ 

Владан Р. Лазаревић1 

Сажетак: Описује се рад крушевачког забавишта у периоду 1929-

1935. године на основу статистичких података који су слати Министарству 

просвете Краљевине Југославије. Описује се како је забавиште финансирано, 

колико је добијало средстава од локалне самоуправе и саме државе. Дата је 

структура деце по старосним добима, националности, вере у том периоду. И 

исто тако извештава се о болестима деце, изостанцима, броју уписане деце у 

једној школској години. Такође су дати подаци о забавиљи (васпитачици) 

која је била у забавишту, њеној припадности разним друштвеним 

организацијама, на пример Црвеном крсту. Дата је такође и структура 

родитеља и њихова занимања. За школску 1931/32. годину не постоје подаци 

за забавиште.  

Кључне речи: деца, забавиште, Крушевац, Архивска грађа 

Министарство просвете, статистика  

УВОД 

Године 1891. у Крушевцу је основана Дечја забавна школа за децу од 

5 до 7 година. По сећању Милутина –Милете Будимовића (књижара и 

власника штампарије) који ју је похађао, у забавишту је радио пензионисани 

учитељ Сима Симић, а зграда је била у Паскаљевој кући у улици Бријановој 

(Gavrilović, 2001). Нема писаних докумената или података о раду установе за 

предшколско васпитање у току Првог светског рата.  
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ОСНИВАЊЕ ВРТИЋА 

Забавиште у Крушевцу 1928. године је основала пензионисана 

учитељица Наталија Браловић. Она је била и прва управница. Крајем 1929. 

године долази стручна забавиља Љубинка Павлов. У почетку била је једна 

велика група деце, између 5 и 7 година старости. Браловић је радила пре 

подне од 7,30 до 12 часова. Љубинка Павлов је радила и пре и после подне, 

од 7.30 до 12 и 13.30 до 16.30 и имала две васпитне групе. План и програм 

одобрен је од Министарства просвете и по њему се одвијао рад са децом 

(Gavrilović, 2001). Сарадња са родитељима није посебно регулисана 

програмом рада, већ личним контактом (Стојиљковић-Савић, 1986d, стр. 90). 

У Дечјем забавишту, као и школама у Крушевцу, прослављали су се државни 

и верски празници: Св. Сава- дан свих школа, Видовдан, крај школске године, 

а и верски празници: Материце, Божић, Врбица као дан пролећа. На њима су 

учествовала школска и предшколска деца са својим програмом 

(Стојиљковић-Савић, 1986b, стр. 86) Деца су се повремено појављивала на 

посебним приредбама за родитеље, а најчешће на приредбама и 

манифестацијама хуманитарних друштава и удружења трговаца, занатлија. 

Деца предшколског узраста могла су се видети и на манифестацијама 

Соколског друштва у Крушевцу. Љубинка Звекић Павлов је била 

дипломирана забавиља коју је 1930. поставило Министарство просвете, и њен 

значај је у томе што то је била први стручњак за рад са предшколском децом. 

Имала је завршену забавитељску школу (Стојиљковић-Савић, 1986c, стр. 72). 

Радни дан је почињао молитвом „Оче наш“. Затим око десет минута 

трајало је физичко загревање. После овога деца су се бавила ручним 

радовима. „Певање, фискултура и ручни рад су били главне активности. 

Водило се рачуна да деца правилно седе у клупи, навикавани су на 

колективни рад, живот и лепо понашање“ (Стојиљковић-Савић, 1986, стр. 

61). Похвалама је истицан добар пример. Недисциплинована деца терана су 

у „ћошак“, ишла су у „апс“, или су седела у „магарећој клупи“ (Стојиљковић-

Савић, 1986a, стр. 61).  

СТАТИСТИКА 

Статистика за Дечје забавиште у Крушевцу за школску 1929/30. 

годину, пише да је то била државна установа са једним одељењем (Архив 

Југославије, Министарство просвете, 66-3172-2340). Настава је била 

целодневна, а број деце је био изнад 51. Налазила се у једној учионици. Имала 

је стан за забавитељку (васпитачицу). Имали су бунар у школском дворишту. 

Грејали су се на обичној пећи. Налазила се у приватној згради, направљену 

до 1912, а закуп се плаћао 15 000 динара. Број деце је износио 65, од тога 36 

дечака и 29 девојчица. Број деце 63 било је југословенске националности, а 

две девојчице- једна је бугарске, а друга немачке националности. По 

вероисповести било је 64 православне деце и 1 девојчица римокатоличке 
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вере. По годинама било је: од 4 године- 9 дечака и 3 девојчице, укупно 12 

деце. Деце од 5 година- 20 дечака и 13 девојчица укупно- 33 деце. И деце од 

6 година: 7 дечака и 13 девојчица, укупно 20 деце. Изостанака оправдано у 

времену 1-10 сати, 8 мушке и 11 женске деце. Од 11 до 25 сати 8 дечака и 8 

девојчица. Од 26 до 50 сати 4 дечака и 7 девојчица, 51 до 100 сати 9 дечака и 

4 девојчице. Укупно је изостајало 29 дечака и 30 девојчица- 59 деце (Архив 

Југославије, Министарство просвете, 66-3172-2340). Било је 1680 изостанака. 

Родитељи по занимањима: за 20 деце били су чиновници, од 5 деце родитељи 

су били службеници и радници у државној администрацији, двоје родитељи 

су били рентијери, родитељи трговци од 20 деце и 2 радника у трговини. И 

двоје родитеља су радили као радници. Планирали су следећу школску 

годину: 62 мушке и 54 женске, што је укупно било 116 деце. Стоји напомена 

да је забавиште отпочело рад 7.2.1930. године. Имали су једног чувара. 

Забавиља је била југословенске националности и православне вере. Од 

богиња су биле болесне 2 девојчице .  

 
I. Почетна страна статистичког извештаја за школску 1934/35. годину 

(Архив Југославије)  

 

Не постоје подаци за школску 1930/31. годину. Постоје статистички 

подаци за школску 1931/32. годину. Забавиште није радило два месеца због 

недостатка забавиље. Били су у школи са 2 учионице, имали су стан за 

забавиљу- тадашњи назив за васпитачицу. Бунар се налазио у школском 

дворишту. Поседовали су довољно намештаја и једно одељење. Грејали су се 

обичним пећима. Зграда је била од тврдог материјала, направљена до 1912. 

године . Те године било је: 41 дечак и 39 девојчица, укупно 80 деце. Деца су 

била (37 дечака и 38 девојчица) југословенске националности, чехословачке 

националности била је 1 девојчица. Немачке националности било је: 3 дечака 
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и 1 девојчица. Православне вероисповести било је 38 дечака и 38 девојчица, 

католичке 3 и 1 девојчица. Било је 8 мушке и 7 женске укупно, 15 деце која 

су имала 4 године, 14 мушке и 17 женске деце- укупно 31 дете од 5 година, 

18 мушке и 14 женске, укупно 32 деце од 6 година, 1 мушко и 1 женско, 

укупно 2 деце од 7 година. Укупан број изостанака је био 2800. Изостанци су 

се кретали од: 1 до 10 сати 8 мушке и 4 женске деце, од 11 до 25 сати 12 мушке 

и 9 женске деце, од 26 до 50 сати 17 мушке и 8 женске деце, од 51 до 100 сати 

2 мушка и 4 женске деце, преко 100 сати 2 женска детета, преко 3 месеца 1 

мушко и 3 женска детета, који су били оправдани. Структура родитеља по 

занимањима је била следећа: 14 чиновника, 4 пензионера, 1 сопственик 

земљишног поседа, 1 чиновник по судовима, 20 радника на земљишним 

поседима, 22 надгледника и путника, 1 сопственик индустријског погона, 6 

радника у индустрији. Од богиња је боловало 6 мушке и 8 женске укупно- 14 

деце, од болести коже 3 мушка и 7 женске- укупно 10 деце: остале болести 5 

мушке и 11 женске деце. Било је болесно укупно 14 мушке и 26 женске, 

укупно- 40 деце. За следећу школску годину било је планирано да се упише 

45 мушке и 35 женске, што је износило укупно 80 деце. Било је укупно 35 

екскурзија, у самом Крушевцу 33 и 2 у околини. Била је 1 васпитачица, 

југословенске националности и православне вере. Забавиште се финансирало 

буџетом основне школе (АЈ, Министарство просвете, 66-3172-2340).  

 

 

II. Један од листова статистичког извештаја (Архив Југославије) 
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За школску 1932/33. годину дати су следећи подаци: да је то градска 

државна установа са једним одељењем. Укупно је било 220 радних дана у 

забавишту. Било је 48 дечака и 65 девојчица, што је износило 113 деце. Са 

једном учионицом, бунар у школском дворишту, била је у приватној згради 

од тврдог материјала, закуп се плаћао 14400 динара. На почетку је било 48 

дечака и 67 девојчица- 115 деце, али на крају године отпале су 2 девојчице па 

је укупно остало 113 деце. Деца по националности: 45 дечака и 63 девојчица 

југословенске, 1 девојчица чехословачке, 3 дечака и 1 девојчица, укупно 4 

детета, немачке националности. По вероисповести било је 45 дечака и 63 

девојчица православне- укупно 108, 3 дечака и 2 девојчице католичке- укупно 

5. По годинама живота: 3 дечака и 24 девојчице били су 4 године живота, 13 

дечака и 20 девојчица по пет година, 26 дечака и 12 девојчице по 6 година, 6 

дечака и 9 девојчица по 7 година живота. Родитељи по занимањима: 5 

учитеља, 17 државних чиновника, 2 надничара, 56 сопственика у индустрији, 

1 чиновник у индустрији, 25 сопственика у трговини, 2 лекара или апотекара 

или других занимања, 1 радник, 3 служитеља у приватној служби. Болести 

деце су у том периоду биле су: 3 женска детета од богиња, 3 женска детета 

од шарлаха, 4 мушка и 11 женске деце од грипа, 2 женска детета од болести 

ока, 2 женска детета од осталих болести. Укупно је било болесно 21 дете. 

Стоји да је статус забавитељке (васпитачице) привремен, постоји 1 чувар. 

Забавитељка (васпитачица) је била југословенске националности, 

православне вере, чланица Црвеног крста. Буџет установе је износио 25 860 

динара, од државе су добијали 11 460, а од општине 14 400 динара. 

Одржавање зграде коштало је 14400 динара и остали трошкови, 11 460 били 

су у оквиру буџета Основне школе (АЈ, Министарство просвете, 66-3172-

2340).  

У школској 1933/34. години: На почетку те школске године то је била 

државна установа, са 1 одељењем, и основано је 1929. године. Зграда где се 

налазило забавиште била је приватна својина, година зидања је 1900. Било је 

укупно, на почетку школске године, 34 дечака и 40 девојчице, укупно 74 деце. 

Радила је 1 васпитачица. Деце је било: 34 дечака и 38 девојчица југословенске 

националности и 2 девојчице стоје у рубрици под називом остали Словени. 

По верској опредељености 34 дечака и 38 девојчица су православне вере и 2 

женска детета римокатоличке. Радила је једна стална забавиља, православне 

вере. Извештај је био писан 5.9.1933. године. Забавиште је било у 

Косанчићевој улици. У новом извештају, који је писан у јулу 1934. године, 

стоји да је укупан број деце био 47 мушке и 73 женске, што је укупно 

износило 120 деце. У трећем извештају писаном за ту школску годину 

20.8.1934. године, стоји да је постојао исти број деце као у прошлом 

извештају. Да је забавиште распоређено у две учионице, имао се један стан 

за наставнике. Постојао је бунар у дворишту, закуп зграде се плаћао 12 000 

динара. Забавиште је било у 2 учионице. Свих 120 ученика је југословенске 

народности. По вероисповести, било је 46 мушке и 71 женске што је укупно 

износило 117 деце православне вере, 1 мушко и 2 женска, укупно 3 детета 
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римокатоличке. Укупно је изостајало 24 мушке и 37 женске деце у периоду 

од 6 до 10 дана. Деце је било 8 мушке и 10 женске, укупно 18 деце од 5 година 

старости, 17 мушке и 31 женско, укупно 48 деце од 6 година старости, 20 

мушке и 30 женске, укупно 50 деце од 7 година, 2 мушка и 2 женска укупно 

4 деце од 8 година. Родитељи по занимању: 4 учитеља, 35 државних 

чиновника, 2 свештеника, 2 пензионера, 47 сопственика у индустрији и 

занатству, 19 сопственика у трговини, 6 канцеларијско особље које не ради у 

државним установама, 3 служитеља у државној служби. У тој школској 

години 20 мушке и 32 женске (52 деце) болесно од маларије, 1 мушко и 2 

женска, укупно 3 деце болесно од трахоме, од болести ока 1 женско дете, 

болести коже 3 мушка и 2 женска укупно 5 деце. Било је болесно 24 мушке и 

37 женске, укупно 61 дете. Васпитачица је била југословенске 

националности, православне вере. Забавиште се издржавало буџетом основне 

школе у Крушевцу (AJ, Министарство просвете, 66-3172-2340).  

На почетку школске 1934/35. године постоји први извештај који је 

писан 15.9.1934. године. У њему стоји да је забавиште полудневно, са 2 

одељења, да је државно, да је било 110 деце од чега 54 мушке и 56 женске. 

Радила је једна забавиља (васпитачица). У другој статистици која је писана у 

августу 1935. године, наводи се пун назив- Забавиште Крушевачке државне 

народне школе. Било је једно одељење са је укупно 60 мушке и 58 женске 

укупно, 118 деце. Васпитачица запослена за стално. Постоји и трећи 

статистички извештај писан 20.9.1935. године: да је то градско државно 

забавиште. Било је укупно 1 одељење. Забавиште није радило месец дана, 

због болести ученика. Укупан број радних дана у школи био је 182. 

Забавиште је имало две учионице. Постојао је и стан за васпитачицу. Настава 

је била целодневна. Зграда у којој се налазило забавиште била је приватна и 

плаћао се закуп 12 000 динара, грејали су се са 2 обичне пећи. Број деце је већ 

дат у извештају из августа 1935. године. По народности било је југословенско 

59 мушке и 57 женске, укупно 116 и 1 мушко и 1 женско дете (укупно 2 

детета) немачке националности. По вероисповести 59 дечака и 57 девојчица 

што је укупно 116 било је православне вероисповести, 1 дечак и једна 

девојчица су били католичке. Број оправданих изостанака је 2320. Број деце 

која су изостајала између између 6-10 дана 5 дечака и 3 девојчице, између 11-

20 дана 15 дечака и 4 девојчице, између 21-50 дана 20 дечака и 11 девојчица. 

Укупно је изостајало 40 дечака и 18 девојчица што је износило 58 деце. Деца 

по годинама: од 4 године 9 дечака и 7 девојчица, што је укупно износило 16 

деце, од 5 година 18 дечака и 12 девојчица, што је било 30 деце, од 6 година 

18 дечака и 19 девојчица- 37 деце, од 7 година 15 дечака и 20 девојчица 

укупно 35 деце. По професијама родитеља: 3 наставника, 25 државних 

чиновника, 1 свештеник, 5 рентијера, 8 пензионера, 7 сопственика у 

земљорадњи, 7 надничара, 40 сопственика у трговини, 9 канцеларијског 

особља у приватној служби и 12 служитеља у приватној служби. Од богиња 

је боловало 12 дечака и 21 девојчица, од дизентерије 1 девојчица, 1 девојчица 

од болести ока, од осталих болести 4 дечака и 8 девојчица. Укупно је било 
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болесно 16 дечака и 31 девојчица, што је износило 47 деце. Била је једна 

стална васпитачица, југословенске националности, православне вере. Она је 

била члан Кола српских сестара, Удружења учитеља, Јадранске страже и 

Црвеног крста. Од државе су добијали 14 400 динара а од општине 10 400, 

тако да је читав буџет износио 24 800 динара. Редовне принадлежности су 

износиле 8 400, додаци на скупоћу 6 300, плата школског служитеља 

износила је 8 400 динара и 2 000 за огрев, што је укупно износило 24 800. 

Стоји да забавиште нема посебан буџет, већ је у оквиру буџета за основну 

школу и вишу народну школу (АЈ, Министарство просвете, 66-3172-2340).  

ЗАКЉУЧАК 

Историја почетка настајања забавишта у Крушевцу је позната. Овде је 

учињен покушај да се новим изворима прошири то сазнање. На основу 

статистичких података који су слати Министарству просвете Краљевине 

Југославије могуће је допунити и проширити податке о крушевачком 

забавишту краја двадесетих и почетка тридесетих година прошлог века.  

Иако обухвата мали временски период од 1929. до 1935. године, дати 

су подаци који могу расветлити делатност и активност крушевачког 

забавишта. Само забавиште се налазило у склопу Државне основне школе и 

било њен део. Било је финансирано од стране локалне самоуправе и саме 

државе. Налазило се у приватној згради која је изнајмљивана забавишту, јер 

није постојала наменска зграда направљена од стране државе. Поред 

просторије за децу, постојао је стан у коме је живела забавиља. Број деце у 

школској 1929/30. износио је 65 деце од тога 36 дечака и 29 девојчица. 

Школске 1932/33. године било је 80 деце, док је школске 1934/35. године било 

118 деце. Може се видети пораст броја деце током времена. У статистичким 

подацима дати су националност, вера и број година оних коју су похађали 

забавиште. Исто тако су дати и подаци о њиховим родитељима и њиховим 

занимањима. Постоје у статистици и о болести деце њиховом броју 

изостанака. Овде треба објаснити да се наводи постојање југословенске 

националности која се јавља у статистици била у духу интегралног 

југословенства које је после државног удара у јануару 1929. године 

прокламовала Краљевина Југославија, па су укинуте нације и сви постали 

Југословени. Такође су дати подаци о забавиљи (васпитачици), њеном 

положају и припадност неким друштвеним организацијама, као на пример 

Колу српских сестара или Црвеном крсту. 
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KINDERGARTEN IN KRUŠEVAC FROM 1929 TILL 1935 

Vladan R. Lazarević1 

Summary: The work of the Kruševac kindergarten in the period 1929-

1935 is described based on statistical information which was sent to Ministry of 

education of Kingdom of Yugoslavia. It describes how the kindergarten was 

financed, how much it received funds from the local self-government and Kingdom 

itself. The structure of children by age, nationality and religion in that period is 

given. It also reports on children's illnesses, absences, the number of enrolled 

children in one school year. Data are also given about the entertainer (educator) 

who was in the kindergarten, her affiliation with various other organizations such 

as Red Cross. The structure of parents and their occupations are also given. For the 

school year 1931/32. there are no data. 

Key words: children, kindergarten, Kruševac, Archival Records, Ministry 

of education, statistical data 
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НОВO ДЕЛО ИЗ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ГОВОРА 

Љиљана Келемен Милојевић: Развој говора у предшколској 

установи, треће допуњено и измењено издање, Висока школа 

струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац, 2021.   

Епидемиолошка ситуација, изазвана ширењем вируса Covid-19, 

нажалост, и даље снажно обележава и мења све аспекте живота и рада. 

Тако је, када је реч о васпитно-образовном раду, у појединим 

периодима потпуно било онемогућено извођење непосредне наставе 

са школском и непосредног рада са децом предшколског узраста. 

Вишедимензионални амбијент учења, васпитања и дружења који 

несумњиво погодује развоју говора и његовом унапређивању, 

поготово у домену снажења комуникативних компетенција, замењен 

је или комбинован са виртуелним. Када у фокусу имамо високе школе 

за образовање васпитача, у складу са тим, моделован је, између 

осталог, и сам облик извођења практичногa рада. У оваквом контексту 

измењене реалности, илити нове реалности, право је задовољство 

читати нови уџбеник др Љиљане Келемен Милојевић, а који, 

уопштено говорећи, показује колико је институционално учење и 

васпитање неопходно, колико су потребни добри васпитачи и 

предшколски колектив за развијање говора, у свим својим функцијама 

и стваралачком потенцијалу. 

Уџбеник Развој говора у предшколској установи ауторке др 

Љиљане Келемен Милојевић (издавач: Висока школа струковних 

студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац; година издања: 2021; 

ISBN 978-86-7372-290-0; COBISS.SR-ID 47511561) представља треће 
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допуњено и измењено издање1 уџбеника из области развоја говора, 

који је осмишљен, како је у Предговору и истакнуто, најпре из потребе 

да се студентима – будућим васпитачима понуди целокупно наставно 

градиво везано за студијске предмете Методика развоја говора 1 и 

Методика развоја говора 2. Плод је дугогодишњег занимања  ауторке2  

за ову област, њену теоријску поставку, практичне домете и 

перспективе. 

Уџбеник Развој говора у предшколској установи садржи укупно 

201 страну, од чега је основни текст на 130 страна, 14 страна посвећено 

је задацима за самостални рад студената, 7 страна чини литературу са 

више од 100 референци. Након основног текста следи 7 страна прилога 

односно примера покретања планираних ситуација учења и 

мотивационих припрема, као и модел за писање планираних ситуација 

учења. Текст је обогаћен са 27 сликa и једном графичком схемом. 

Обиман материјал конципиран је у два дела. Први део садржи шест 

поглавља: I Tеоријски приступ усвајању језика; II Развој говора деце 

предшколског узраста; III Oпшта начела методике развоја говора; IV 

Kултура говора деце предшколског узраста; V Kњижевност у 

вртићу; VI Припрема деце за наставу почетног читања и писања. 

Сваки одељак уводи се одговарајућом сентенцом познатих мислилаца, 

 
1 Библиографски подаци о првом издању: Келемен Милојевић, Љ. (2017). Методика 

развоја говора – приручник за припрему испита и самосталан рад студената, Вршац: 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” (ISBN 978-86-7372-

247-4, COBISS.SR-ID 317376519). Дуго издање уследило је две године касније: 

Келемен Милојевић, Љ. (2019). Методика развоја говора, друго, допуњено издање, 

Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” (ISBN 978-

86-7372-275-7; COBISS.SR-ID 331114759). 

 
2 Из богатог стваралачког описа др Љиљане Келемен Милојевић издвајамо да је у 

периоду од 2013. године до данас ауторка објавила, самостално или у коауторству, 

више приручника и уџбеника из области развоја говора (деце јасленог и предшколског 

узраста), књижевности за децу, неговања српског језика као матерњег..., а 

подробнијим прегледом закључујемо да је реч о укупно 11 издања. Међу њима је и 

Методика развоја говора деце предшколског узраста: приручник за васпитаче и 

студенте на ромском језику / E metodika pale barjaripe rromane čhibake pale čhavorra 

ande angleškola – lil pale vinaja thaj e studenturja pe rromani čhib (Вршац: Висока школа 

струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, 2016), који је настао у коауторству 

са др Маријом Александровић, као и уџбеник Кад би Сунце проговорило – језичке и 

драмске игре, (Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило 

Палов”, 2019), писан у коауторству са др Иваном Ђорђев, у којем је посебна пажња 

посвећена језичким играма и драматизацијама. Опширније о научном и наставном 

раду др Љиљане Келемен Милојевић видети на адреси: 

https://www.uskolavrsac.edu.rs/profesori/ljiljana-kelemen/ (9. 11. 2021. године). 
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писаца или уметника. У наставку ћемо се осврнути на садржаје 

горенаведених поглавља. 

У I поглављу разматрају се опште теорије усвајања језика, а 

посебан акценат дат је теоријском приступу развоју језика код деце. У 

односу на претходна издања3, ово треће издање уџбеника, допуњено 

је садржајима везаним за биолошке основе усвајања језика. 

У наредном, II поглављу описане су прелингвистичка и 

лингвистичка фаза у развоју говора, развој структуре речи; пажња је 

даље посвећена појави прве реченице и развоју речника деце, али и 

унутрашњим и спољашњим факторима који утичу на развој говора. 

Описане су карактеристике и функције говора деце предшколског 

узраста, као и потенцијални поремећаји развојне неуролингвистике. За 

разлику од претходних издања,  у овом издању налазимо допуњене 

садржаје везане за лингвистичку фазу говора деце до седме године, 

обрађен је развој структуре речи и речника деце и прегледно су 

написане стратегије и смернице за подстицање правилног развоја 

говора.  

У III поглављу  сагледана је методика развоја говора као научна 

и наставна дисциплина, издвојени су циљеви и задаци у области 

развоја говора деце предшколског узраста, основни принципи, методе 

и облици у васпитно-образовном раду са децом у овој области. 

Наведене су, између осталог, обавештајне (комуникационе), опште 

(логичке) и стручне (специјалне) методе, уз позивања на претходна 

разматрања истих у релевантној методичкој литератури; дате су и 

основне смернице за примену драмског метода у развоју говора деце 

предшколског узраста. Пажња је посвећена и средствима рада која 

подстичу развој говора, стратегијама развоја и неговања правилнога 

говора деце предшколског узраста, као и улози васпитача у развијању 

говора, што је допуна у односу на претходна издања.  

У IV поглављу теоријска разматрања у оквиру тема: Облици 

говорне комуникације с децом предшколског узраста, Разговор и 

вежбе разговарања, Читање књижевних текстова за децу, Причање, 

Препричавање, Описивање, Учење стихова напамет, Филм, 

телевизија и позориште у области развоја говора, Језичке и драмске 

игре у функцији подстицања говорне културе и језичког 

 
3 В. приказ првог издања уџбеника: Ђорђев, И. (2017). Методичко дело из области 

развоја говора (приказ, др Љиљана Келемен Милојевић, Методикa развоја говора, 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” , Вршaц, 2017). 

Учење и настава, 3/4, Београд: Klett, 755–758.  
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стваралаштва деце предшколског узраста (Игра као основ учења и 

креативности код деце, Језичке игре за развијање културе говора деце, 

Драмске игре за развијање културе говора деце), Невербално 

изражавање као игра и говор у раду са децом – обогаћена су 

примерима језичких игара и вежби и упутима у савремену (методичку) 

литературу.  

Из прегледа V поглавља, посвећеног примени књижевних дела 

у вртићу, издвајамо успеле примере за мотивациону припрему деце за 

слушање књижевних дела, док из прегледа последњег, VI поглавља, 

апострофирамо, поред осталих садржаја, методички приступ 

уочавању гласа и упознавању графичке структуре слова, који 

представља адаптацију методичке структуре часа обраде штампаног 

слова за разредну наставу Вука Милатовића4. Након овог теоријског 

блока налазе се импулси за учење и рефлексију са више од 50 задатака 

који су неретко усмерени на подстицање креативности и језичког 

стваралаштва студената – будућих васпитача.  

У другом делу уџбеника расветљава се појам 

интегрисаног/пројектног учења у пракси на основу теоријских 

поставки из Основа програма предшколског васпитања и образовања 

– Година узлета (2018)5, а дат је и преглед развијања пројекта. 

Из насловних и поднасловних одредница, али и подробног 

прегледа горенаведених појединачних поглавља, задатака и прилога, 

уочава се – на површинском плану – да се ово издање уџбеника најпре 

разликује од претходна два издања по промењеном наслову (измењена 

су и називи прва четири поглавља), док је на дубинском плану реч о 

допуњеној и измењеној садржини; обухват је видљив и из саме 

реторике наслова. Терминологија је прилагођена новим Основама 

програма – Годинама узлета, практична визура прати савремене 

токове у предшколству. Уџбеник Развој говора у предшколској 

установи је у односу на претходна издања боље опште структуре и 

јасније конципиран, корисно је подељен у одељке и пододељке, док је 

препознатљив језички израз – језик који је јасан, не непотребно 

комплексан – задржан у потпуности, што рукопис чини адекватним за 

потенцијалне читаоце. Коначно, у односу на претходна издања, уочава 

 
4 В. Милатовић, В. (22011), Методика наставе српског језика и књижевности у 

разредној настави, [приређивачи: Зорица Цветановић, Валерија Јанићијевић и Вишња 

Мићић], Београд: Учитељски факултет, стр. 163. и 164. 
5Доступно на адреси: https://zuov.gov.rs/download/osnove-programa-predskolskog-

vaspitanja-i-obrazovanja-godine-uzleta/ (датум прегледа: 9. 11. 2021. године). 
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се и да је посвећено и знатно више пажње идејном и графичком 

решењу самих корица уџбеника (дизајн корица: Марија Добрић).  

Ауторка др Љиљана Келемен Милојевић је у уџбенику Развој 

говора у предшколској установи подробно, са више аспеката и у 

научном смислу зрелије у односу на претходна издања обрадила 

изабране теме. Предмет интересовања посматран је из угла методике 

развоја говора, али и развојне психологије, педагогије, лингвистике, 

те науке о књижевности... Уџбеник садржи оригинална методичка 

запажања, конструисана на основу вишегодишњег искуственог 

материјала ауторке у раду са децом и студентима струковних студија 

за васпитаче. Одликује се јасним језиком, а композиција дела је 

прецизно осмишљена и доследно спроведена; обезбеђен је добро 

структуриран текст на језику који није непотребно комплексан. 

Уџбеник садржи преглед литературе значајне за изабрану тему, а 

цитирање и библиографија задовољавају савремене стандарде.  

Уџбеник Развој говора у предшколској установи др Љиљане 

Келемен Милојевић у потпуности одговара сврси којој је намењен, али 

има и потенцијал за ширу примену – може да буде инспиративан и 

афирмисаним васпитачима и да пружи подстицаје у обогаћивању 

праксе и грађењу рефлексивног програма. Путоказ је и ка даљим, 

научним и стручним, промишљањима о могућностима унапређивања 

васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста. 

  

Др Ивана Ђорђев6, 

Висока школа струковних студија за васпитаче  

,,Михаило Палов”, Вршац 

 

Примљен: 09.11.2021. 

Прихваћен: 28.12.2021. 

 

 
6 ivanacurcin@yahoo.com 
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ОПОЗИВ: УТИЦАЈ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ НА КРЕАТИВНОСТ И 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У САВЛАДАВАЊУ ДРУШТВЕНИХ 

САДРЖАЈА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА И ДРУШТВО аутора 

Александра П. Јанковића, Андријане Љ. Давидовић и Драгана М. 

Ламбића 

Уредништво1 

Сажетак. Научни рад под називом „УТИЦАЈ ПРОЈЕКТНЕ 

НАСТАВЕ НА КРЕАТИВНОСТ И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У 

САВЛАДАВАЊУДРУШТВЕНИХ САДРЖАЈА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА И 

ДРУШТВО“, аутора Александра П. Јанковића, Андријане Љ. Давидовић и 

Драгана М. Ламбића, објављеном у броју 17 часописа Синтезе -часопис за 

педагошке науке, књижевност и културу, од 10.12.2020. године, 

doi:10.5937/sinteze9-25402 и исправка doi:10.5937/sinteze9-30998 повлачи се 

због плагијаризма. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Након пријаве анонимног узбуњивача,  коју је Центар за евалуацију у 

образовању и науци (ЦЕОН) проследио Уредништву 7.1.2022. године, у којој 

се наводи да се текст предметног рада у неприхватљиво високом степену 

преклапа са другим научним радовима, Уредништво је приступило анализи 

извештаја сервиса за проверу плагијаризма – iThenticate. Утврђено је да 

постоји 41% преклапања са другим текстовима, од чега 35% са докторском 

дисертацијом Снежане Л. Пртљаге „ПРОЈЕКТ МЕТОДА КАО ФАКТОР 

ПОДСТИЦАЊА КРЕАТИВНОСТИ УЧЕНИКА“, одбрањеном 2017. године 

на Учитељском факултету Универзитета у Београду. Реч је о раду који је у 

процесу рецензирања и припреме за објављивање већ провераван у редовном 

поступку 2020. године, али је iThenticate тада показао знатно мањи степен 

преклапања, па је рад проглашен легитимним, рецензиран и објављен. 

Претпоставља се да се поменута докторска дисертација у том тренутку није 
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налазила у Репозиторијуму докторских дисертација у дигиталном облику, па 

плагијаризам није детектован. 

Након анализе извештаја Уредништво је закључило да се ради о грубој 

повреди публицистичко-етичких норми и у складу са Правилником о 

поступању са нелегитимним радовима објављеним у часописима 

реферисаним у Српском Цитатним Индексу, донело одлуку о повлачењу 

рада. О поменутој одлуци обавештени су аутори рада, од којих је двоје 

прихватило одговорност и даље поступање препустило Уредништву, док је 

трећи аутор, г. Драган М. Ламбић, одбио да прихвати одговорност за садржај 

рада, захтевајући да се његово име уклони са листе аутора, што је 

Уредништво одбило, јер није било ваљаних аргумената за то. Такође, 

Уредништво је донело одлуку да од аутора рада не прихвата нове радове у 

следеће две године. 

 

RETRACTION: THE INFLUENCE OF PROJECT TEACHING ON 

CREATIVITY AND ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN 

STUDYING SOCIAL CONTENTS WITHIN THE SUBJECT NATURE 

AND SOCIETY authored by Aleksandar P. Jankovic, Andrijana Lj. 

Davidovic and Dragan M. Lambic 

Editorial Board 1 

Abstract: Scientific article entitled "THE INFLUENCE OF PROJECT 

TEACHING ON CREATIVITY AND ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN 

STUDYING SOCIAL CONTENTS WITHIN THE SUBJECT NATURE AND 

SOCIETY", authored by Aleksandar P. Janković, Andrijana Lj. Davidović and 

Dragan M. Lambić, published in issue 17 of the journal Sinteze - journal for 

pedagogical sciences, literature and culture, dated 10.12.2020, 

doi:10.5937/sinteze9-25402 and corections doi:10.5937/sinteze9-30998, is being 

retracted due to plagiarism. 

EXPLICATION 

Following the report of an anonymous whistleblower, which was forwarded 

to the Editorial Board by the Center for Evaluation in Education and Science 

(CEON) on January 7th 2022, in which it was stated that the text of the article in 

question overlaps to an unacceptably high degree with other scientific papers, the 
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Editorial Board conducted an analysis of the plagiarism via iThenticate – anti-

plagiarism digital service. It was found that there was 41% overlap with other 

article texts, of which 35% with the doctoral dissertation of Snezana L. Prtljaga 

entitled "PROJECT METHOD AS A FACTOR OF ENCOURAGEMENT OF 

PUPIL`S CREATIVITY", defended in 2017 at the Faculty of Teacher`s Education, 

University of Belgrade. This article was already checked for plagiarism in the 

regular procedure in 2020, during the process of peer reviews and preparation for 

publication, but iThenticate then showed significantly lower degree of overlap, so 

the paper was declared legitimate, reviewed and published. It is assumed that the 

aforementioned doctoral dissertation was not in the Doctoral Dissertations 

Repository in digital form at that time, so plagiarism was not detected.  

Following comprehensive analysis of the plagiarism report, the Editorial 

Board concluded that there was a gross violation of journalistic-ethical norms and, 

in accordance with the Rulebook on dealing with illegitimate articles published in 

scientific journals referenced in the Serbian Citation Index, made a decision to 

retract the article. The authors of the article were informed about the 

aforementioned decision, two of whom accepted responsibility and left further 

action to the Editorial Board, while the third author, Mr. Dragan M. Lambić, 

refused to accept responsibility for the content of the article, demanding that his 

name be removed from the list of authors, which the Editorial Board refused, 

because there were no valid arguments for it. Also, the Editorial Board made a 

decision not to accept new articles from these authors for two following years. 
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СИНТЕЗЕ- УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, 

књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина. Радови који 

су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 

публикацији не могу бити прихваћени. Ако је рад био изложен на 

научном скупу, под истим или сличним насловом, податак о томе треба 

да буде наведен у посебној напомени при дну прве странице чланка. 

Радови се објављују на српском језику, ћирилицом или енглеском, 

руском и француском. Укупан број речи у раду не треба прећи 5000. 

Рад се пише на страници величине A5 14,8 x 21 cm, са маргинама: 

1,2 cm горе, доле, лево и десно и простором за коричење 0,8 cm. Шаблон 

Word документа са свим поставкама могуће је преузети са странице 

http://vaspks.edu.rs/index.php/skola/izdavacka-delatnost/sinteze 

Рад треба да има следеће елементе: а) наслов, б) име, средње 

слово и презиме аутора; назив установе у којој је аутор запослен, в) 

сажетак, г) кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) резиме, 

ж) прилоге. 

Наслов рада штампа се на средини странице, фонт Times New 

Roman 12, великим словима, простор испред и иза параграфа 20 pt (стил 

naslov). 

Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима 

штампа се испод наслова по средини странице, фонт Times New Roman 

величине 11 искошен а у приказима на крају рад уз десну маргину 

курзивом, простор испред параграфа 16 pt а иза 24 pt (стил autori). 

Адреса електронске поште, назив и седиште установе у којој је аутор 

запослен наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. 

autor@fil.ac.rs, Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је 

аутора више, мора се назначити из које установe потиче сваки од 

наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број 

пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и 

назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се у 

посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив установе у 

којој је аутор запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 

приказаног научног истраживања. 

Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 

штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 

sažetak). 
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Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 

речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 20 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, (стил 

tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, 

речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се курзивом на 

језику и писму на којем је публикација чији се наслов наводи објављена, 

било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке странице 

са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: (Петровић, 

1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 

само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар 

Петровић (1981: 111)“. 
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Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 

које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између 

њих ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135-140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

се односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На пример: 

(Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио 

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико библиографски извор има три, четири или пет аутора, у 

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

аутора, док се у сваком наредном навођењу наводи презиме првог а 

осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек и др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 

текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном 

или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов књиге. 

Место издавања: издавач. 

Пример: 

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 
енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме аутора/уредника, 

Наслов публикације. Место издавања: издавач. (стране на којима се 

налази цитирани рад/поглавље/одредница) 
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Пример: 

Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 
discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број волумена/године и број, стране. дои број 

Пример: 

Harman, G. (1967). Quine on Meaning and Existence, I. The Death of 

Meaning. The Review of Metaphysics, 21(1), 124–151. 

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

Ryan, T. (2004). Turning patrons into Partners When Choosing 

Integrated Library System. 

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: 

http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив установе, 

место. 

Пример: 

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу Библије 

из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику 

(необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). 

Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 
стр. 15. 
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Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 

нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи на 

http://www.apastyle.org. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

scholar.google.com/, proquest.com/, crossref.org/, vbs.rs/, scindeks.ceon.rs 

kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html, 

kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html  

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

формате, за потребе каснијег увоза у различите алате за референцирање. 

Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке за неку 

референцу, са веб страница, за касније коришћење у текст процесорима. 

Препоручује се коришћење бесплатних алата за референцирање: Zotero, 

Mendeley, Docear и др. Коришћену литературу извести као фајл у RIS 

формату и послати мејлом. Алтернативно уколико се не користе ови 

алати направити посебан фајл где ће се навести на крају сваке референце 

и линк/трајни линк до националног каталога у коме се налази заведена 

дата референца (нпр. Српски каталог COBISS/OPAC на адреси  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=GETID)  

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak). 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на 

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 

reči). Кључне речи се по правилу наводе коришћењем тезауруса 

кључних речи, који је саставни део платформе за електронско 

уредништво. Кључне речи се добијају анализом наслова рада и сажетка 

на енглеском језику, а затим се изабране речи преводе на српски језик и 

убацују у прву верзију рада након пријаве рада (у апликацији Асистент, 

таб Рецензија). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

налога можете погледати http://aseestant.ceon.rs/index.php/sinteze 

Службена мејл адреса часописа је  sinteze@vaspks.edu.rs 
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