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KONTAKTIRAJ NAS NA indeksredakcija@gmail.com
NE DOZVOLI DA OSTANE[ NEDORE^EN!

Након летње паузе редакција 
универзитетског часописа Индекс, 

поново се нашла пред изазовима 
које писање са собом носи. 

Актуелни догађаји, студентске 
акције и њихово реализовање, 

обогатили су студентски живот 
у протеклом периоду. Имајући 

у виду да ће Универзитет у 
Крагујевцу доласком нових 

студената – бруцоша, постати 
стожер њиховог постизања 

самосвести и главни покретач 
будућег индивидуалног развоја, 

осетили смо велику одговорност 
у смислу приближавања како 

студенстког живота, тако и 
градских дешавања. Велико 

нам је задовољство ако макар 
и на скроман начин успемо 

да допринесемо њиховом 
квалитетнијем студирању и 

информисању. У име студената 
Универзитета у Крагујевцу, 

желимо вам успешан почетак 
студирања и надамо се да ћемо 

вам помоћи и подстакнути да се и 
ви активно укључите у студентски 

живот.
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Користећи искуства, вештине и визију за светлу 
будућност и добробит студената, Асоцијација и Унија 
се залажу за побољшање студентског стандарда и 
афирмисање идеја студентског организовања.
Чланови организације, окупљени око истих циљева, 
омогућавају студентима да мотивисани и подржани 
изразе сопствена интересовања. Делатност Асоцијације 
и Уније обухвата широк спектар активности: 
учествовање у Купу Ректора на коме је наш факултет 
освојио 2. место, организовање и учествовање на 
Правнијади, организовање посета Народној скупштини 
у Београду, као и Специјалном суду, БИА-и, КП дому 
Забели, организовање студентских журки у многим 
клубовима у граду.
Оно што је од изузетног значаја, за како остварени 
тако и потоњи просперитет, је и изванредна сарадња 
са Универзитетом, преко осталих факултета нашег 
Универзитета, до свих правних факултета нашег 
региона.
Асоцијација и Унија су успешно спровеле у дело 
хуманитарне акције за Косово, дечији дом Младост, 
као и радну акцију и журку хуманитарног карактера, 
како би се обезбедила помоћ грађанима Краљева који 
су претрпели знатне материјалне штете приликом 
земљотреса.
Као резултат уважавања студентских предлога и захтева, 
рад читаонице ће убудуће бити 24 часа, а у плану је и 
реновирање једног дела нашег факултета, а све у циљу 
општег бољитка. Остварене су и бројне активности 
са циљем да се студентима створе могућности да за 
време студија стекну шири опсег знања. У прилог 
томе иде и предавање нашег реномираног адвоката 
Томе Филе, школа природног права на Копаонику, као 
и многобројни семинари на којима су наши студенти 
имали прилике да учествују.

Удружење  студената ФИЛУМ-а је студентска, 
невладина и непрофитна организација, која је основана 
марта 2005. године. Основни принципи деловања су 
демократичност и јавност. Циљеви организације су 
залагање за квалитетну наставу и квалитетне услове 
студирања, ефикасан образовни и научни систем, 
подизање академске и друштвене свести студената 
... Организација тренутно броји око 1.100 чланова. 
Активно учествујемо у раду факултета и Универзитета. 
За пет година, колико постоји, постали смо једна 
од најутицајних организација на Универзитету. 
Реализовали смо велики број пројеката, од којих су 
најзначајнији пројекат „Млади и политика”, реализован 
са Министарством за омладину и спорт, као и пројекат 
„Сунчани круг“ реализован са САНУ-ом, Скупштином 
града Крагујевца и Првом крагујевачком гимназијом. 
Чланови смо заједнице Филолошких и филозофских 
факултета, а 2008. године председавали смо том 
заједницом. Стални смо учесници Филозофијаде 
од 2006. године.Ове године организовали смо и 
музички фестивал „Шумадија фест“. Учествовали 
смо на бројним семинарима у земљи и иностранству. 
Успоставили смо сарадњу са најеминентнијим 
студентским организацијама у Србији и региону. Већ 
пет година Студентски парламент факултета састављен 
је само од наших чланова. Као и до сада и убудуће 
ћемо се трудити да проширимо поља деловања, као и 
да остваримо наш основни циљ – да се подигне зграда 
ФИЛУМ-а која ће нам омогућити да будемо још јачи 
и бољи.

ASOCIJACIJA I UNIJA 
PRAVNOG FAKULTETA 
U KRAGUJEVCU

STUDENTSKA 
ORGANIZACIJA
FILOLO[KO-UMETNI^KOG 
FAKULTETA FILUMUS
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УСЕФ је основан 16.03.2004. године, данас броји преко 
3.000 чланова. Његове  основне делатности су: 

1. борба за заштиту права студената и учешће студената 
у одлучивању 
2. организација студентских путовања 
3. обогаћивање друштвеног живота студената
4. борба за ниже школарине, нове рокове
5. побољшање услова студирања на факултету 
6. формирање спортских друштава и учешће у 
спортским студентским манифестацијама

УСЕФ је члан ЈАСЕФ-а (Југословенске асоцијације 
Економских факултета)
2006. године је био организатор Економијаде на Охриду, 
највеће спортско-забавне студентске манифестације 
на Балкану. 

2011. организатор је највеће Економијаде до сада, 
која је одржана у Бугарској у мају месецу. На овој 
Економијади учествовали су Економски факултети 
из Београда, Суботице-Новог Сада, Ниша, Косовске 
Митровице, Подгорице, Источног Сарајева, Брчког, 
Бијељине, Бања Луке,  Љубљане, Скопља, Загреба, 
Ријеке и бугарских факултета из Софије, Пловдива, 
Новобугарског Универзитета...
Након 7 година УСЕФ је студентска организација 
која има највећи број чланова на Универзитету у 
Крагујевцу.

Председник парламента Универзитета у Крагујевцу 
је већ четири године студент из редова  УСЕФ-а, 
што УСЕФ чини истинским лидером у студентском 
организовању на Крагујевачком Универзитету и шире. 
Председник УСЕФ-а више година заредом био је 
кандидат за председника СКОНУС-а (Студентске 
конференције Универзитета Србије) и председник 
скупштине СКОНУС-а.

УСЕФ бележи и бројне спортске успехе као што су 
освајање Економијаде, Купа Ректора и Универзитетске 
лиге и то годинама заредом.

Нашим активностима и борбама олакшали смо 
студије на Економском факултету, учинили их 
јефтинијим, забавнијим и краћим. 

Студентска организација Машинског факултета у 
Крагујевцу (СОМФК) има веома дугу и богату историју. 
Основана је шесдесете године прошлог века и до дан 
данас је остала једини вид студентске организоване 
борбе за заштиту студентских права на факултету 
Инжењерских наука у Крагујевцу. Основна делатност 
Студентске организације, поред заштите студентских 
права, је и побољшање друштвеног живота студената. 
СОМФК је студентска, синдикална, невладина, 
непрофитабилна и аполитичка организација. У свом  
раду пре свега штити интерес студената факултета, 
али и кроз чланство у ЗОСМ ( Заједница организација 
студената машинства) њено деловање се преноси и на 
целу Србију. 
Преко својих представника у Студентском парламенту 
факултета Инжењерских наука, а самим  тим и у 
Наставно – научном већу и савету факултета СОМФК 
активно учествује на заштити студентских права и 
побољшања услова студирања. Ове године је СОМФК 
дао 12 представника за студентски парламент 
факултета и чини апсолутну већину. Најчешће 
активности СОМФК-а везане за студентска питања су 
смањење услова, одобравање додатних и ванредних 
испитних рокова, смањење школарина, увођење 
додатних колоквијума и тестова за полагање испита и 
побољшавање услова за студенте који слушају наставу 
по старом програму, као и смањење цена испита за 
апсолвенте.

СОМФК обезбеђује најбоље услове за своје 
спортисте и кроз разне врсте активности укључује 
велики број студената у друштвени живот факултета.  
Редовне активности СОМФК-а су организација 
журки, излета, посете сајмовима, екскурзија, курсева, 
семинара за студенте и осталих активности. На овај 
начин Студентска организација жели да допринесе 
побољшању друштвеног живота студената Машинског 
факултета у Крагујевцу, као и да активније укључи 
студенте у сва дешавања на факултету.

UDRU@EWE STUDENATA 
EKONOMSKOG FAKULTETA STUDENTSKA ORGANIZACIJA 

MA[INSKOG FAKULTETA 
U KRAGUJEVCU

STUDENTSKE ORGANIZACIJE
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Студентска Асоцијација Крагујевац је синдикална 
студентска организација, активна у академском 
животу још од седамдесетих година прошлог 
века, а под овим називом постоји од 2001. године, 
што је чини најстаријом организацијом студената 
на Универзитету у Крагујевцу. Током своје дуге 
и богате историје, СА Крагујевац је успевала да 
усклади и заступа све ставове, потребе, успехе, 
незадовољства и бунтове студената и представи 
их академској и широј друштвеној јавности. 
Данас је СА Крагујевац кровна организација 
за мрежу студентских организација факултета 
Универзитета у Крагујевцу, Виших школа и 
студентских домова. На овај начин, активности СА 
допиру до близу 15.000 студената, према којима 
су и одређени циљеви Студентске Асоцијације 
Крагујевац: побољшање услова студирања, 
заступање интереса студената пред просветним, 
универзитетским и факултетским властима, 

STUDENTSKA ASOCIJACIJA KRAGUJEVAC

заштита стандарда студената, популаризација 
ваннаставних активности, унапређивање 
међуфакултетске сарадње и др. 

Неке од најзначајнијих активости у протеклом 
периоду везане су за рад на реформи високог 
школства, рад на унапређењу студентског 
стандарда, издавање листа Индекс, покретање 
студентског радија, штампање водича за 
матуранте, организација стручне праксе за 
апсолвенте факултета, подизање здравствене 
свести студенткиња кроз акцију “Данас се стидиш, 
сутра је већ касно” итд.
Рад на реформи система високог школства 
Асоцијација остварује у сарадњи са партнерима, 
првенствено са Министарством просвете, 
Универзитетом у Крагујевцу и другим 
студентским организацијама. Циљ СА Крагујевац 
је остваривање концепта образовања који 
истовремено омогућава ефикасне и програмски 
квалитетне студије, у функцији задовољавања 
потреба привреде и друштвене заједнице, али 
уједно и студије доступне ширем кругу младих 
људи на којима почива будућност Србије.
Пратећи савремене видове комуникације, а у 
жељи за што бољом интеракцијом са студентима 
Асоцијација је поред свог сајта, www.studentskaa-
socijacija.com присутна и на друштвеној мрежи 
Фејсбук, тако да уколико имате питања, предлоге 
или једноставно желите да учествујете у нашим 
активностима, јавите нам се.

Jelica Miladinovi}
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  ЗПУ је основан давне 1852. године од стране 
неколицине најбогатијих људи тога доба са циљем 
пружања помоћи материјално и здравствено 
угроженим студентима. Хуманитарна црта 
удружења заснована на студентској солидарности 
и помоћи студената студентима одржала се до 
данашњих дана, а број задовољних чланова ЗПУ-а 
непрекидно расте. Близу 2.000 чланова сваке 
године има прилику да користи услуге удружења 
везане за одлазак на дотирана летовања и 
зимовања, боравак у студентским одмаралиштима 
на Златибору, студентске екскурзије, прибављање 
студентских  картица, коришћење материјалне 
помоћи за покривање трошкова лечења, опоравка 
или смештаја у дому и исхране у студентским 
ресторанима.
    ЗПУ данас функционише слично студентским 
сервисима у региону. Активности ЗПУ-а су 
значајно проширене у односу на период од пре пар 
година и готово сви садржаји студентског живота 
су мање више присутни и у ЗПУ-у.
    Сваке године реализујемо низ акција усмерених 
на што шири круг академаца које имају за 
циљ системско решавање проблема везаних за 
студентски стандард указивањем на тренутно, 
изузетно лоше стање. Такође, чинимо сталне 
напоре да, као удружење у чијој суштини се налази 
солидарност и међусобно помагање студената, 
конкретно помогнемо колегиницама и колегама 
којима је то најпотребније. 
Ове активности Здравствено потпорног удружења 
најчешће се спроводе уз сарадњу са државним 
институцијама: Министарством просвете и спорта 
Републике Србије, установама Студентски центар 
Крагујевац и Студентска опоравилишта Србије. 
Удружење сваке године спроводи конкурс на 

коме се студенти лошег материјалног стања, на 
основу одговарајуће приложене документације, 
ослобађају трошкова смештаја и исхране у 
Установи Студентски центар Крагујевац, која 
руководи радом студентских домова и ресторана.
Пошто број пријављених увек  превазилази наше 
могућности трудимо се да уз помоћ донатора и 
државе обезбедимо додатна средства и оформимо 
фонд из кога би се, на овај и друге начине, помагали 
материјално угрожени студенти. 
У сарадњи са Министарством просвете и спорта 
спроводи се и конкурс за одмор студената у 
опоравилишту ‘‘Ратко Митровић’’ на Златибору. 
Преко овог конкурса, неколико стотина академаца 
Универзитета у Крагујевцу годишње проведе 
десетодневни одмор на Златибору. Удружење 
спроводи конкурс, док Министарство просвете 
и спорта партиципира у цени боравка студената 
на Златибору, због чега је овај боравак изузетно 
приступачан и за сваку смену влада велико 
интересовање студената. 
Студенти који су нарушеног здравственог стања, 
опорављају се од повреда, болести или операције, 
могу поднети молбу Извршном одбору ЗПУ-а, уз 
потврду са Студентске поликлинике, за плаћен 
боравак и опоравак у студентском опоравилишту 
‘‘Ратко Митровић’’ на Златибору, покривање дела 
трошкова лечења, рехабилитације... 
Носиоци свих активности у ЗПУ-у су студенти 
волонтери, који поред својих редовних обавеза 
на факултетима и вишим школама обављају и 
најодговорније послове везане за функционисање 
удружења.

Jelica Miladinovi}

ZPU
ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRU@EWE 
STUDENATA PREDSTAVQA NAJSTARIJU I 
NAJBROJNIJU STUDENTSKU ORGANIZACIJU 
U SRBIJI, KOJA JE TOKOM DUGE I POGATE 
ISTORIJE IZRASLA U SVEOBUHVATNI 
STUDENTSKI SERVIS
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КАКО ДОЋИ ДО МЕСТА У 
СТУДЕНТСКОМ ДОМУ?
 
Право да конкуришу за место у студентском дому 
имају сви студенти који се финансирају из буџета. Они 
добијају олакшицу у смислу нижих цена смештаја. 
Самофинансирајући студенти могу да добију своје 
место у студентском дому уколико студенти који се 
финансирају из буџета не заузму сва места, и они немају 
повластице у виду нижих цена, већ плаћају економске 
цене. Рангирање студената врши се на основу просека 
и прихода по члану породице, а оквирни термин 
за расписивање конкурса за расподелу места јесте 
септембар, месец за бруцоше, односно почетак наредне 
школске године за студенте старијих година. Сваки 
други покушај добијања места, као што је продавање 
места, је забрањено и кажњиво. Корисник смештаја 
у домовима центра, почевши од дана усељења, има 
обавезу да се придржава правила прописаног кућног 
реда у дому у коме станује и да се у остваривању својих 
права уздржи од поступака којима би се ометало право 
других корисника – станара и отежавао рад у дому.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 
КРАГУЈЕВАЦ
 
Студентски дом „ Вита Јанић “ основан је 1961. године 
у Крагујевцу ради обављања делатности смештаја 
и исхране студената. Од 1990. године послује под 
називом Студентски центар, са седиштем у Крагујевцу 
у улици Радоја Домановића бр.1.
 Са три смештајна објекта, који подразумевају: 
Павиљон I са 212 лежаја, Павиљон II са 270 лежаја 
студентског дома  „ Вита Јанић “ и Павиљон III са 120 
лежаја студентског дома „Слобода“ у улици Бранка 
Радичевића бр.1.,Студентски центар располаже са 
укупно 634 места. Услови за живот и свакодневни 
боравак у павиљонима у последњих неколико година 
је доста побољшан како би се студентима обезбедио 
комфоран и удобан смештај.
 Дакле, као основне погодности и предности оваквог 
вида становања су, пре свега, ниска цена смештаја и 
исхране, добра локација, пружање заштите 24 сата 
дневно, склапање нових пријатељства са колегама , 
као и могућност коришћења читаонице.

PO[TOVANE KOLEGE I KOLEGINICE,

Овом приликом желимо да вам укажемо које обавезе, права, али свакако и привилегије поседујете као неко ко 
је студент Универзитета у Крагујевцу, са циљем да вам олакшамо, улепшамо и употпунимо студентске дане, а 
самим тим са пар корисних информација вам помогнемо да уштедите  време. 

Као једна од важних тема и одлука коју студенти треба да донесу је свакако питање смештаја, и уколико је ваш 
избор студентски дом, који је само један од опција, ево неколико савета и информација које ће вам помоћи да 
одлучите да ли је то коначан и прави избор.

INFORMACIJE ZA BRUCO[E



9

/ JUN 2011. http://www.studentskaasocijacija.com/

Студентски центар Крагујевац жели својим станарима 
пре свега добро здравље и успех у учењу. Ради 
остварења тих циљева, као и стварања услова за 
безбедан и пријатан боравак у дому неопходна је 
заједничка сарадња на коју запослени истог позивају 
студенте.
 
ИСХРАНА У СТУДЕНТСКИМ 
РЕСТОРАНИМА-МЕНЗАМА

Случај исхране, као и смештаја, зависи од тога да ли су 
студенти на буџету или се воде као самофинансирајући, 
па сходно томе, студенти који се финансирају из 
буџета хране се у студентским ресторанима по нижим 
ценама, док самофинансирајући студенти купују 
бонове по економским ценама. Студенти Универзитета 
у Крагујевцу могу да се хране у два одвојена објекта-
ресторана.

СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Студентски културни центар тежи да задовољи 
различите укусе и афинитете студената, и да обухвати 
великобројне сфере интересовања, не само студената 
већ и шире популације. Усмерен је на подржавање 
креативних снага које Крагујевац поседује.
Као основне области делатности СКЦ-а, чиме се 
истовремено илуструје његова свестраност, могу да 
се наведу: Фолклорни ансамбл „Светозар Марковић“, 
оркестар, књижевни клуб СКЦ-а, а у оквиру овог 
центра ради савремено опремљен Информациони 
центар који нуди услуге Интернет центра, курсеве 
енглеског језика и информатике и бесплатне услуге 
медијатеке која поседује преко 2.000 наслова стране 
стручне литературе, белетристике, енциклопедије, 
речнике, мултимедијалне дискове и часописе и све 
то на енглеском, шпанском, француском и немачком 
језику.
 
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

Потребну литературу која вам може бити од велике 
помоћи можете пронаћи на овој адреси. Универзитетска 
библиотека је самостална универзитетска установа 
у саставу Универзитета у Крагујевцу и као таква 
има улогу да својим књижним фондом и услугама 
допринесе успешном студирању, ширењу и афирмацији 
знања, науке, као и подизању културног нивоа ширег 
подручја који постоји у оквиру Универзитета. 
Библиотека располаже фондом од преко 100. 000 
књига, око 600 периодичних публикација и бројним 
примерцима осталих врста књижног фонда. 
Аутоматизована је у смислу да својим корисницима 
пружа услуге електронским путем, што пре свега 
омогућава прикљученост на академску мрежу Србије, 
а самим тим и на интернет. Тако су и корисницима 

библиотеке доступне многе иностране базе података.

ПРИЈАВА ИСПИТА

Осврћући се на сам процес студирања,  једна од 
најбитнијих обавеза студента јесте пријава испита. 
Процес пријаве испита обавезан је за сваког студента 
који жели да изађе и полаже одређени испит. Сваки 
испит, дакле, мора да се пријави по обрасцу факултета. 
У зависности од тога  на који сте факултет уписани, 
зависиће и новчани износ којим ћете платити 
испитну пријаву. На неким факултетима плаћају 
само самофинансирајући студенти, а на неким и они 
који се финансирају из буџета, с тим што ће имати 
повластице у смислу нижих цена испитних пријава. 
Уколико се деси да студентска служба изгуби вашу 
испитну пријаву, нећете се наћи на списку студената 
који полажу одређени испит, и то захтева вашу брзу 
реакцију. Уколико закасните са пријавом испита, 
могуће накнадно обавити пријаву уз плаћање одређене 
казне.

Надамо се да смо вам овом приликом у одређеној 
мери олакшали сналажење у различитим сферама 
студентског живота, а исто тако и у нашем граду. Поред 
свега, желимо вам пуно успеха и добрих резултата, као 
и што више занимљивих ваннаставних активности у 
наредној години студија.   

Tijana Raji}

MATEMATIKA  
STATISTIKA  
INFORMATIKA

telefon 064 156 91 75
e-mail danijelaz@gmail.com
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NIVO STUDIJA: дипломске (мастер)
Земља студирања: Србија 
Језик: српски 
Област: није дефинисано 
Рок за конкурисање: 14. OKTOBAR 2011.

Опис стипендије: 

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКОГ 
КРЕДИТА
Право на студентски кредит, у складу са законом, 
имају студенти високошколских установа чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина 
или јединица локалне самоуправе, који су уписани 
први пут у текућој школској години на студије 
првог, другог или трећег степена, чије се школовање 
финансира из буџета Републике Србије, који имају 
држављанство Републике Србије, који су први 
пут уписани у зимски семестар студија, који нису 
губили ниједну годину током студија и који имају 
пребивалиште на територији Републике Србије.  
На конкурс се могу пријавити студенти I године 
основних академских и основних струковних 
студија (основних студија) који су први пут уписали 
први семестар и студенти од II до V (и VI) године 
основних студија, студенти на студијама другог 
степена,који нису у радном односу,  који су одмах 
по завршетку основних студија наставили студије 
другог степена и уколико испуњавају остале 
услове у складу са законом и правилником.
Кандидати из  осетљивих друштвених група 

Кандидати из осетљивих друштвених група 
(материјално угрожене породице, деца без 
родитељског старања, једнородитељске 
породице, ромска национална мањина, лица са 
инвалидитетом, лица са хроничним болестима, 
лица чији су родитељи нестали или су киднаповани 
на територији Косова и Метохије и на територији 
република бивше СФРЈ, избеглице и расељена 
лица, повратници по споразуму о реадмисији и 
депортовани студенти) имају право да поднесу 
захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски 
опредељеног броја, под условима из става 1. ове 
тачке конкурса, а применом блажих критеријума, 
у складу са законом и правилником.                  
Број студентских кредита утврђује се према 
расположивим средствима у буџету Републике 
Србије за одговарајућу годину.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за доделу студентског кредита 
утврђује се на основу:

1.успеха оствареног у претходном школовању, 
и то: 

o општег успеха у завршном разреду средње 
школе - за студенте I године студија, односно  
успеха из претходно завршених година студија - 
за студенте осталих година студија;

o ефикасности студирања.
2. социјално-економског статуса породице.

Konkurs za dodelu studentskih kredita 
za {kolsku 2011/2012. godinu

IZVOR: INFOSTUD.COM

ENGLESKI JEZIK
Iskoritite najpovoqnije uslove u Kragujevcu

Mese~na ~lanarina 2000 dinara
Kurs traje ~etiri meseca za sve nivoe
(2 x dvo~as nedeqno)

UPIS TRAJE DO 10. OKTOBRA!!!
De`urni telefoni za informacije i prijave:

064/64-27-661   064/64-27-660   064/64-27-662
Svakog radnog dana od 11 do 19 ~asova
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Постоје три основне категорије студената: 
штребери – они који редовно иду на предавања и 
чисте годину у року , вечити студенти –  супротно 
од штребера и посебна категорија студената које 
можемо назвати вредним - они који се труде да буду 
штебери (иду редовно на предавања и „мнооого“ 
уче), али им то не полази за руком (без обзира на 
труд, не успевају да чисте годину за годином), 
па често постану слични вечитим студентима. 
Штреберу и вредном студенту најбитније је да 
положе све испите у року са највишом оценом 
и да захваљујући томе буду на буџету, а вечитом 
студенту да што више пута обнови годину, а 
плати што је мање могуће. Којој год категорији 
да припадате, потребно вам је да знате своје 
обавезе (којих сте сигурно свесни јер вам са тим 
информацијама свакодневно испирају мозак ) али 
и своја права, како бисте се изборили за оно што 
желите. Међутим, студенти најчешће прихватају 
све онако како им  студентска служба или професор 
сервира, иако то већини не одговара. Који су то 
разлози због којих студенти често ћуте ? Већина 
њих се плаши последица или има песимистичан 
став – зашто да се боримо кад нећемо ништа да 
постигнемо? Велика заблуда, увек се треба борити, 
јер ако ништа не покушате – ништа нећете ни 
постићи. Испричаћу вам проблем који је уздрмао 
моју генерацију и шта смо ми урадили. 
Студент сам мастер студија на Филолошко-
уметничком факултету, на студијском групи 
Музика у медијима. Акредитација мастер студија 
је каснила, тако да су студенти музичког одсека 
(општа музичка педагогија, музика у медијима 
и хармоника), уместо у октобру, мастер студије 
уписали тек у децембру прошле године. Због тог 
кашњења буџета за мастер студије није било, што 
нам је тешко пало, а каснила је још једна битна 
ствар – пријава теме мастер рада, која је по закону 
требало да буде у фебруару, а на Одсеку за музику 
била је тек у мају. У Закону о високом образовању, 
који мора да постоји на сајту сваког факултета, 
јасно пише да је студент дужан да у року од шест 
месеци, од датума пријаве теме, одбрани мастер 
рад. Ако је тема, као што је требало да буде, 
пријављена у фебруару, реално време за одбрану 
мастер рада било би до септембра, али не и за нас 
„музичаре“, који смо теме пријавили тек у мају, 
а захтевали су то и од нас. Немогуће је било да 
то изведемо и коначно смо се сложили да нешто 
морамо да предузмемо по том питању, иначе бисмо 
плаћали обнову године! То је био први пут да смо 

се организовали и побунили, јер смо пре тога 
прочитали Закон о високошколском образовању 
који стоји на сајту нашег факултета. Знали смо да 
је закон на нашој страни, да имамо право за писање 
мастер рада шест месеци од датума пријаве теме и 
да морају да нам продуже рок за израду и одбрану 
мастер рада. Састали смо се, написали молбу 
декану у којој смо све образложили и на седници 
је донета одлука да је рок за одбрану мастер рада 
до краја новембра.
Надам се да ће вас моје и искуство мојих колега 
навести да будете радознали и сазнате која су 
ваша права, а сада ћу вам укратко представити 
најважнија права студената која су утврђена 
Законом о високом образовању, тек толико да вам 
пробудим интересовање.

Студент има право на: 
-квалитетно школовање и објективно 

оцењивање;
-благовремено и тачно информисање о свим 

питањима која се односе на студије;
-активно учешће у доношењу одлука;
-различитост и заштиту од дискриминације;
-самоорганизовање и изражавање сопственог 

мишљења;
-повластице које су студенту загарантоване 

његовим статусом;
-подједнако квалитетне услове студија за све 

студенте;
-образовање на језицима националних мањина; 
-да бира и буде биран у студентски парламент и 

друге организације универзитета и факултета.

Ово је само мали део онога што би сваки студент 
требало да зна. Студенти, не будите лењи, 
информишите се и реагујте ако су ваша права 
нарушена и упамтите следеће: „Студент има 
право на жалбу у складу са статутом универзитета 
и факултета уколико се прекрши неко од права 
студената.“

Ana Arsenovi}

NEOPHODNO JE BITI SVESTAN SVOJIH OBAVEZA (KOJIH ZASIGURNO JESTE PO[TO 
VAM TAKVIM INFORMACIJAMA SVAKODNEVNO ISPIRAJU MOZAK) ALI I SVOJIH 
PRAVA, KAKO BISTE SE IZBORILI ZA ONO [TO @ELITE

STUDENTI NISU OVCE KOJE TREBA [I[ATI
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INDEKS: Многи сматрају да 
је завршавање године у јуну са 
максималним просеком готово 
немогуће на било ком факултету, или 
бар у крајњем случају могуће али 
уз огромна одрицања и без имало 
времена за друштвени живот. Да ли 
би се  сложио са тим? Шта сматраш 
главним факторима за успех?

STEFAN SRETENOVI]: 
Стефан Сретеновић: Не, 
никако се не слажем са таквим 
мишљењем. Сматрам да су редован, 
континуирани рад и изнад свега 
добра организација кључни и 
неопходни фактори успеха. Уз добро 
организовање сопственог времена, 
могуће је остварити максималне 
резултате на факултету а притом 
имати и сасвим довољно времена  за 
активан друштвени живот, одмор, 
путовања и сл.

INDEKS: С обзиром  на то да 
си у јуну завршио све испитне 
обавезе, имао си доста времена да 
испланираш свој заслужени одмор. 
Можеш ли нам укратко рећи како је 
то све изгледало?

STEFAN SRETENOVI]: Ово 
лето за мене је било веома бурно 
и испуњено. Као што сте већ 
поменули, након што сам завршио 
своје факултетске обавезе, имао 
сам доста времена за одмор, али 
је ту ипак било времена и за неке 
активности које су мање или 
више везане за сам факултет. Био 
сам у Енглеској коју сам посетио 
туристички, али сам боравак тамо 
такође искористио како бих додатно 

усавршио своје знање енглеског 
језика у школи коју сам похађао у 
Bournemouth-у. Поред ове школе, 
посетио сам и пуно занимљивих и 
за туристе интересантних места. Ту 
пре свега мислим на Бакингемску 
Палату, Stonehenge, London Eye, 
Big Ben, Музеј воштаних фигура 
Madame Tussauds и још много 
невероватних места. Биле су то 
две изузетно узбудљиве недеље 
у Енглеској, стекао сам много 
нових познаника, све у свему – 
фантастично искуство вредно 
памћења.

INDEKS: Након повратка из 
Енглеске ниси се дуго задржао у 
Србији. Како даље теку дани твог 
распуста?

STEFAN SRETENOVI]: Да, један 
дан након повратка, отишао сам 
на Златибор, такође туристички. 
Боравак на Златибору сам 
искористио за посету Мокрој Гори, 
Тари, Вишеграду и Сарајеву, које ме 
је одушевило.

INDEKS: Малопре си поменуо да 
си током овог лета имао времена и 
за неке од факултетских активности. 
На шта си конкретно мислио?

STEFAN SRETENOVI]:У 
оквиру Tempus пројекта у који 
је укључен и наш Универзитет 
у Крагујевцу, учествовао сам на 
овогодишњем пројекту који је 
био одржан на Криту, као један од 
представника нашег Универзитета. 
Поменути пројекат био је везан 
за студентско организовање, као 
и учешће студената у одређеним 
органима факултета. Поред 
представника Универзитета из 
наше земље учешће у пројекту 
узели су и студентски представници 
Универзитета из Словеније, 
Аустрије и Грчке. Пројекат је трајао 
око недељу дана уз феноменалну 
организацију. Поред активности 
везаних за сам пројекат било је и 
доста слободног времена које смо 
искористили за међусобно дружење 

JEDAN OD NAJBOQIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, 
STEFAN SRETENOVI], ZA STUDENTSKI ^ASOPIS INDEKS GOVORI O TOME KAKO USPEVA 
DA SVE SVOJE OBAVEZE ZAVR[I NA VREME, OSTVARUJU]I PRITOM MAKSIMALNE 
REZULTATE - KAKO NA FAKULTETU TAKO I VAN WEGA, KAO I O TOME KAKO JE PROVEO 
ZASLU@ENI RASPUST, NAKON [TO JE USPE[NO ZAVR[IO DRUGU GODINU OSNOVNIH 
AKADEMSKIH STUDIJA PROSEKOM 10,00

DOBRA ORGANIZACIJA JE KQU^ USPEHA

и стицање нових познанстава. 
Ово је био први од пројеката у 
оквиру Tempus програма у коме 
сам ја узео учешће. Tempus ће 
и у будућности организовати 
сличне пројекте широм Европе 
који ће, надам се, бити подједнако 
успешни као и овај.  

INDEKS: Поред свих наведених 
дешавања, било је времена и 
за спорт. Наиме, учествово си 
и на полумаратону одржаном 
у Будимпешти. Каква искуства 
памтиш одатле?

STEFAN SRETENOVI]: С 
обзиром на то да је ово мој 
први полумаратон, заиста сам 
задовољан својим учешћем и 
постигнутим резултатом. Као 
што сте већ поменули, маратон 
је одржан у Будимпешти, 
учествовало је преко седам хиљада 
људи, а сам маратон интересантан 
је по томе што је постављен тако 
да пролази поред знаменитости 
самог града као што су Трг Хероја, 
зграда Парламента и бројних 
мостова по којима је Будимпешта 
толико карактеристична. 
Организатори су се побринули и 
за добру атмосферу током самог 
маратона у виду бројних бендова 
и промотера који су анимирали и 
бодрили саме учеснике.

INDEKS: Веома је пријатно 
видети да један од најбољих 
студената на нашем Универзитету 
и поред тога што остварује завидне 
резултате има времена за испуњен 
и узбудљив приватни живот и 
у име редакције нашег листа 
желимо ти још пуно успеха у свим 
апектима живота!

STEFAN SRETENOVI]: 
Хвала на лепим жељама. Ваше 
интересовање за моје успехе 
представља признање за исте и 
оно ће ми такође бити додатна 
мотивација за нове изазове који ми 
следе у будућности.
Nevena Veqovi}
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Конференција Заједнице државних правних факултета 
у Србији, на телефонској седници (одржаној 24. 
августа) декана правних факултета универзитета у 
Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Косовској 
Митровици, још једном је затражила од државе да 
се по хитном поступку донесе закон о резервисаним 
занимањима, који постоји и у већини земаља 
Европске уније.
У закључку Конференције прослеђеном медијима 
стоји да се по том закону обављање правних послова 
у државним органима поверава искључиво лицима 
која су завршила државне правне факултете, јер 
држава има посебну одговорност за образовање 
кадрова који ће радити у државним органима.
Како објашњава проф. др Ранко Кеча, декан Правног 
факултета Универзитета у Новом Саду, држава мора 
да има велику одговорност за образовање лекара, 
учитеља, правника и логично је и неопходно да 
постоји одговарајућа државна и друштвена контрола 
у томе, а ње сада нема. Декан Кеча указује на то да 
развијене западне земље имају прописе којима је 
то регулисано. Подсећамо да је у току расправе о 
изменама и допунама Закона о високом образовању 
(усвојеним 2010) вођена дискусија и о томе да ли 
ће поменути закон бити иновиран у том смислу. 
Међутим, предлог да се будући тужиоци, судије, 
лекари и просветари могу школовати само на 
државним факултетима, односно универзитетима, 
тада није прошао.
Декан Кеча указује и на то да се студенти с државном 
дипломом лакше запошљавају, односно да је уочена 
„резервисаност” послодаваца према студентима 
приватних факултета, и то поткрепљује тврдњом 
да је од око 400 незапослених правника на бироу 
– 300 сa приватних факултета, а свега стотинак сa 
државних. Он се залаже за квалитетно школовање 
будућих правника, кроз све нивое академских студија, 
и сматра да држава мора бити посебно опрезна и 
одговорна за образовање кадра за правосуђе, државне 
органе и институције.
Заједница државних правних факултета у Србији 
постоји од 2002. године, а још од 2005. године, када је 
донет реформски Закон о високом образовању, залаже 
се за то да само државни правни факултети могу да 
школују будуће судије, тужиоце, адвокате.
 
Izvor: DNEVNIK 

Студенти ће убудуће моћи да копирају само одломке, 
а не као до сада целе књиге које користе као 
литературу за спремање испита. Свако фотокопирање 
књига сматраће се кривичним делом за које је 
запрећена и казна затвора од три до пет година. 
Ово су новине измена и допуна Закона о ауторским и 
сродним правима које се налазе пред посланицима у 
Народној Скупштини. 
Измена закона односи се само на члан 46, који је 
уносио многе забуне и који каже да је дозвољено 
умножавање “туђег ауторског дела и без плаћања 
ауторске накнаде само за личне некомерцијалне 
потребе”. 
Дилема је била да ли је фотокопирање књига које 
се користе за спремање испита комерцијална или 
некомерцијална сврха.
  
- Утврђено је у нашем правосуђу да копирање 
уџбеника није некомерцијална сврха јер на тај начин 
улажете у себе и своје образовање, да би сутра добили 
бољи посао и већу плату. Овим изменама унета је 
новина да се могу копирати само делови, а не и цела 
књига - каже Владимир Марић, помоћник директора 
Завода за интелектуалну својину. 

Izvor: BLIC

ZA DELIKATNE STRUKE SAMO 
DR@AVNE DIPLOME

KOPIRAWE KWIGE BI]E 
KRIVI^NO DELO

>>> DJ MATT HARDINGE, SODA KLUB, 07.10.2011. >>> 

>>> ulaz 200/250 RSD hearitfealitmoveit.com >>> >>> >>> >
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Након усвајања исте 9. маја 2008. године, добијамо 
документ којим се описује положај младих, препознају 
њихове потребе и предлажу решења за квалитетнији 
живот и бољу будућност. За три године отворено је 
преко 120 локалних канцеларија за младе у Србији, 
које су превасходно одрживи сервиси за младе, које 
делују као одвојена тела у оквиру локалних самоуправа 
и искључиво се баве питањима младих и 4 регионалне 
канцеларије које су део Министарства омладине 
и спорта и постоје у Новом Саду, Ужицу, Нишу и 
Крагујевцу.
Локална канцеларија за младе је оперативно тело 
унутар локалне самоуправе, локални сервис младих 
који има кључну улогу у спровођењу Националне 
стратегије за младе. Канцеларија информише 
младе о њиховим правима, као и о могућностима и 
перспективама у различитим подручјима друштвеног 
живота, реализује различите програме и активности за 
младе, представља канал комуникације између младих 
и локалне самоуправе и на тај начин осигуравају 
учествовање младих у доношењу одлука, успостављају 
сарадњу са свим релевантним партнерима и раде на 
њиховом умрежавању. 
На подручју Крагујевца до данас је остварен низ 
активности, успостављена сарадња са локалним 
властима, развијена мрежа комуникације са невладиним 
организацијама, ђачким и студентским парламентима, 
средњим школама и факултетима, једном речју са 
свим институцијама и организацијама које се баве 
младима.
У 2009. години одржана је и промоција „Универзијаде“ 
у Крагујевцу у организацији Канцеларије за младе 
и студентске организације УСЕФ, која је окупила 
400 младих који су желели да чују нешто ново о том 
спортском такмичењу, а њих 350 из Крагујевца се 
пријавило за волонтирање на тој манифестацији. 
Ова чињеница говори у прилог томе да су млади 
веома заинтересовани за активизам и да је потребна 
само мала мотивација како би своје слободно време 
искористили на много квалитетнији начин од гледања 
ТВ-а и седења испред компјутера, а то је нешто што 
канцеларија за младе може да омогући – јер резултати 
рада канцеларија за младе у Србији су показали да 
младима не недостају идеје, већ да им само треба дати 
шансу да их реализују.
Канцеларија за младе је подржала и учествовала у 
изради Локалног акционог плана за младе у Крагујевцу, 
који је једногласно усвојен на Скупштини у децембру 
2009. године. Имплементацију истог, спроводиће у 
следеће четири године Локална канцеларија за младе 
која ће бити отворена за мање од месец дана. 
Опремање Локалне канцеларија за младе финансирала 
је амбасада Холандије у  Србији у сарадњи са српским 
Министарством омладине и спорта. Простор за 
функционисање Локалне канцеларије обезбедила је 

градска управа Крагујевца и он се налази у центру, 
у улици Саве Ковачевића, а холандска амбасада 
је финансирала њено опремање. Осим што млади 
могу да посећују радионице, обуке и едукације на 
најразличитије теме, имају и простор који је замишљен 
као омладински клуб, где могу да се окупљају, друже, 
иницирају и планирају акције,  реализују идеје.
Град полако препознаје младе као ресурс који 
треба искористити на прави начин, а омладинска 
политика за три године у Србији добија облик који 
заслужује. Канцеларије за младе представљају 
симбол новог периода у друштвеном животу младих, 
који карактерише лидерска улога и преузимање 
одговорности за позитивне промене у својој локалној 
заједници. 
За све студенте који желе да сазнају нешто више о раду 
Канцеларије за младе, као  и за оне који желе да се 
прикључе раду или учествују на неким од едукативних 
радионица, могу да посете веб сајт http://mladikg.com/. 
Адреса канцеларије је Саве Ковачевића бр. 5 и контакт 
телефон 062/17-54-933 - Бранко. Канцеларија ради 
радним данима од 9 до 16 часова, а викендом само за 
време организованих радионица. 

KANCELARIJA NA SUN^ANOJ STRANI ULICE

AKTUELNE AKTIVNOSTI 
KANCELARIJE ZA MLADE

Канцеларија за младе Крагујевац осмишљава, 
организује и реализује активности, пројекте и догађаје 
у складу са потребама младих из нашег града. 
У плану је оснивање савета за младе, као саветодавно 
тело Градске управе, које ће износити своје ставове 
везане за активности канцеларије, као и предлоге 
који се тичу организовања активности у будућем 
временском периоду. Бавиће се питањима младих, 
као и испитивањем њихових потреба. У плану је и 
организовање бесплатних екскурзија за младе људе. Прва 
екскурзија ће се организовати на релацији Крагујевац – 
Јагодина, у сарадњи са школом „Вукашин Марковић“. 
Циљ је пружање подршке деци са посебним потребама. 
Друга екскурзија, Крагујевац-Деспотовац, организује 
се у циљу умрежавања младих људи. Почетак октобра 
је резервисан за  припрему  радионице Карикатуре. 
Такође, на самом почетку октобра планира се јавна 
акција у парку за ђаке до осмог разреда. Припремају 
се едукативни програми, као и креативне радионице. 
Све ове активности биће организоване до половине 
октобра. За следећу годину у плану је организовање 
праксе за студенте на завршним годинама студија, као 
и оснивање асоцијације невладиних и неформалних 
омладинских група у циљу повећања учешћа младих 
у писању пројеката и прибављање средстава за 
активности канцеларије за младе. Недавно су у парку 
постављене справе за вежбање, а ускоро ће бити 
одржана и промоција  поводом ове акције.

Isidora ]orovi}

PRE OSNIVAWA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA SRBIJA JE BILA JEDINA 
ZEMQA U REGIONU BEZ NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE, DAKLE BEZ IDEJE [TA 
DA RADI SA SVOJIM MLADIM I SISTEMSKE BRIGE O OMLADINI.
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Шангајска листа представља рангирање светских 
универзитета и први пут је објављена у јуну 2003. 
године  од стране Центра за светске универзитете и 
Шангајског универзитета.  Ова листа се креира на 
основу неколико фактора, пре свега на основу броја 
Нобеловаца који су студирали или тренутно раде  
на одрђеном универзитету,  затим броја цитата из 
стручних радова, броја објављених научних  радова, 
броја страних студената, повезаности универзитета 
са привредом, квалитета интернет презентације итд. 
Сваке године се рангира више од 1.000 униврзитета,  а 
за  првих 500 се објављује листа.
Иако је првобитна жеља била да се утврде глобалне 
перформансе  кинеских универзитета у односу на 
најбоље светске универзитете,  Шангајска листа је 
привукла велику пажњу медија и влада многих земаља, 
тако да се она сада узима као основни репер у оцени 
стања у високом образовању одређене земље.
Овогодишња Шангајска листа рађена је на основу 
резултата и података из 2009. године. Међу првих десет 
универзитета, чак осам је из САД-а, а само два су из 
Европе, тачније из Велике Британије.

Поредак десет најбољих универзитета:

1. Харвард - САД
2. Стенфорд – САД
3. МИТ – САД
4. Беркли - САД
5. Кембриџ – Велика Британија
6. Калифорнијски технолошки институт – САД
7. Принстон – САД
8. Колумбија – САД
9. Чикашки универзитет – САД
10. Оксфорд – Велика Британија

[ANGAJSKA LISTA

NI OVE GODINE 

NA [ANGAJSKOJ LISTI 

NEMA UNIVERZITETA 

U BEOGRADU, ALI SU 

UNIVERZITETI IZ ZAGREBA 

I QUBQANE USPELI 

DA SE PLASIRAJU NA 

PRESTI@NU LISTU 

NAJBOQIH SVETSKIH 

UNIVERZITETA

Гледано по континентима, Европа има 204 
универзитета међу првих 500, Северна Америка  174, 
Азија 84, Океанија 24, Јужна Америка 10, док Африка 
има само 4.
Гледано по државама најбоље стоје САД, које имају 
151 универзитет међу првих 500, од чега чак 17 међу 
првих 20. Од европских земаља најбоље рангирани 
су универзитети из Немачке са 39 и универзитети из  
Велике Британије са 37 међу првих 500.
Од универзитета са простора бивше Југославије, 
међу првих 500 су једино Љубљански универзитет и 
Загребачки универзитет који су рангирани од 401. до 
500. места.
Од универзитета из Србије, само је Београдски 
универзитет био у конкуренцији за улазак на листу, 
али се то није догодило, иако је БУ, по речима његовог 
ректора бољи од Загребачког униерзитета.  
 „Сами смо криви што нисмо ушли на Шангајску листу. 
Део наших научника понаша се неодговорно, на своје 
радове не пишу и одредницу Универзитета у Београду, 
коме припадају, па нам ти радови у рангирању нису 
узети у обзир. То је случај највише код људи са 
института, а посебно код лекара. Иако већ неколико 
година научнике опомињемо да не праве овакве 
грешке, оне се и даље дешавају. Тако су током 2009. 
године, која је била мерна за овогодишњу Шангајску 
листу, од 3.500 радова научника из Србије, 2.700 
написали аутори који су при БУ. Међутим, 700 није 
признато баш због овог проблема“. - каже за Новости 
ректор Универзитета у Београду Бранко Ковачевић.

Valter EGO
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Министар просвете и науке Жарко Обрадовић 
истиче да је циљ да у Србији постоји већи број 
високообразованих људи.
Он каже да би се тако боље повезали са 
представницима привредног сектора чиме би 
се отворила нова радна места, подстакао развој 
производње...
“Стратешки циљ је да се унапреди стање економије, 
повећа број високообразованих људи и оствари спој 
привреде и знања”, казао је Обрадовић.
Он је подсетио да према подацима последњег 
пописа становништва образовна структура 
становништва није добра, будући да у другим 
земљама има више становништва са 
Велики број незапослених у Србији и даље је веома 
значајан проблем, који оптерећује и оне који чекају 
на посао, оне који раде, али и државу. На крају 
априла је стопа незапослености у Србији достигла 
22,2 одсто. Уз велики број незапослених с основним 
и средњим образовањем, много је и оних с 
факултетском дипломом или дипломом више школе, 
који на посао чекају месецима, а неки и годинама. 
И што је, наравно, лоше, питање је да ли ће и када 
ситуација бити боља.

Министар сматра да је улагање у образовање 
услов напретка Србије, али да, међутим, постоје 
и они који не виде значај улагања јер не даје брзо 
резултате. Такође је подсетио да постоји велики 
број оних који су неписмени на почетку 21. века, 
те да има недовољно образованих, односно мало 
високообразованих у Србији. 

Обрадовић је навео да су студенти Универзитета 
у Београду последњих месеци постигли добре 
резултате на бројним такмичењима и да је у 
разговору са њима приметио да желе да се више 
повежу са привредом. 

“Људи из привредог сектора су помало 
неповерљиви према улагању и они траже готов 
производ, свршеног студента, а мањи је број оних 
који су спремни да промовишу неку младу екипу, 
уложе у њих и из те екипе изаберу најбоље”, 
закључио је министар.

Izvor: TANJUG

SRBIJI NEDOSTAJE 
OBRAZOVANIH QUDI

ATINA - Више стотина студената протестовало је у Атини 
и Солуну због контровезног новог закона о високом 
образовању. 
Истовремено, неколико десетина људи у знак протеста 
седело је испред факултета.
Демонстрације су биле углавном мирне, али нису привукле 
велики број учесника имајући у виду масовне протесте какви 
су организовани у грчким градовима. 
Многи студенти су још на летњем одмору, а синдикати су 
обећали да ће организовати веће скупове на јесен. 

Током протеста избио је само један инцидент, близу Атинског 
универзитета, када је неколико демонстраната наводно 
напало полицајца док је улазио у аутомобил, пренели су 
грчки медији. 

Нападачи су каменицама разбили прозоре аутомобила, 
а затим побегли, саопштила је полиција, наводећи да је 
нападнут полицајац добио мање повреде.
Студентска удружења наводе да је окупирано између 150 и 
200 факултета. 

Нови закон, усвојен у парламенту прошле седмице, 
омогућава, између осталог, укидање универзитетског азила, 
односно забрањеног присуства полиције на факултетима.

Izvor: TANJUG

STUDENTI PROTIV NOVOG ZAKONA
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Biznis Start-up Centar, Град Крагујевац, НВО "Сунце" 
и холандска организација SPARK реализатори су 
овог пројекта, а сарадник на пројекту је регонална 
канцеларија за младе Крагујевац. "Омладинско 
предузетништво" је један од 43 пројеката, који је 
Европска унија одлучила да финансира у конкуренцији 
од око 300 пројеката.  

С обзиром да се Србија тренутно суочава са веома 
високом стопом незапослености, за младе људе је 
веома битно развијање свести о предузетништву, како 
би на тај начин допринели друштвено-економском 
развоју.

Активности које се спроводе у оквиру овог пројекта 
подразумевају тренинге за организације цивилног 
друштва, неформалне групе младих и представнике 
локалних самоуправа, стратешко планирање развоја 
омладинског предузетништва, 
као и упознавање са добрим праксама Европске уније. 

Крајњи корисници пројекта су млади од 15 до 30 
година, који ће се активније укључити у развој 
предузетништва на 
локалном нивоу. 

Поред септембарске обуке "Добре праксе Европске 
уније у развоју предузетништва младих", у другој 
недељи октобра, заинтересовани за активно бављење 
темом предузетништва младих ће учествовати на 
обуци "Јавне кампање - методологија и принципи 
организовања", а након тога ће уследити обуке "Основни 
концепти предузетништва" и "Вршњачка едукација за 
предузетништво младих". Треба напоменути да су сви 
наведени тренизи бесплатни. 

Тренинг "Добре праксе Европске уније у развоју 
предузетништва младих", који је трајао од 21. до 22. 
септембра 2011.године, реализован је у Ивањици. 
Тренер је била Теодора Христофорова из Бугарске, 
која је првог дана тренинга 
говорила о прегледу добрих пракси Европске уније, 
укључивању различитих актера у процес развоја 
омладинског предузетништва, као и о критичним 
областима у оквиру истог. Изградња и развој 
партнерстава цивилног и јавног сектора, 
стратешко планирање и одрживост локалних 
партнерстава биле су теме другог дана тренинга. 
Представници различитих удружења имали су прилику 
да се сусретну са експертом из ове области и на тај начин 
покушају да примене искуства која ће им засигурно 
помоћи у развоју омладинског предузетништва. 

Marina Nedeqkovi}

BSC ZAPO^IWE NOVI CIKLUS TRENINGA
NOVI PROJEKAT KOJI SE REALIZUJE U OKVIRU PROGRAMA "PODR[KA 
CIVILNOM DRU[TVU", SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE NA TERITORIJI 
[UMADIJE I POMORAVQA, NOSI NAZIV "OMLADINSKO 
PREDUZETNI[TVO, PARTNERSTVO JAVNOG I CIVILNOG SEKTORA"
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STUDENTI KOJI SU ORGANIZOVALI PRAKTI^NU PRIMENU ZNAWA ZA STUDENTE

UDRU@EWE MLADIH MENAXERA KRAGUJEVAC

Удружење младих менаџера је невладина и непрофитна 
организацију коју су основали студенти Економског 
факултета у Крагујевцу.  Удружење је основано 
27. априла, а са радом су почели 01. августа 2009. 
године. Њихови циљеви су иницирање, подстицање и 
координација активности у циљу укључивања младих 
људи који желе да открију и развију своје потенцијале. 
Стварање и ширење предузетничког духа код младих, 
остваривања циљева у овој области њихов је примарни 
циљ, као и организовање праксе за студенте, како би 

употпунили своје знање стечено на  факултету и 
касније лакше дошли до посла.
Удружење менаџера је дошло на идеју да организује 
праксу за студенте ради практичне примене знања, 
која недостаје студентима Економског факултета. 
Интервју са пријављеним кандидатима за студентску 
праксу у оквуру пројекта  ”Искористи шансу” одржан 
је 24.06.2011. године на Економском факултету у 
Крагујевцу.

INDEKS: Како сте дошли на  
идеју  организовања праксе  у 
оквиру пројекта „Искористи 
шансу“  и која је њена сврха?

SRE]KO BA^EVAC: Сама идеја 
за покретање праксе произишла 
је из тога што смо и ми сами 
студенти економије. Буђење 
свести, ширење предузетничког 
духа код младих и обезбеђивање 
праксе чине основне циљеве 
Удружења младих менаџера на 
којима се и базира овај пројекат. 
Покретање посла је веома тешко, 
а наш циљ је да омогућимо 
студентима да пронађу прави 
пут за остварење својих добрих 
идеја. Сврха је да студенте 
припреми за излазак на тржиште 
рада након дипломирања, да их 
повеже са послодавцима и да 
им пружи подршку у стицању 
оних знања и вештина које су 
потребне у модерном пословном 
свету.

INDEKS:  Шта обухвата пројекат 
„Искористи шансу“ и са којим 
циљем је покренут?

SRE]KO BA^EVAC: Удружење 
младих менаџера покренуло 
је акцију у оквиру пројекта 
„Искористи шансу” чији је циљ 
да покрене процес повезивања 
привреде и  факултета, као и 
студената са пословним светом. 
Могућност да кроз праксу стекну 
знања и вештине како би по 
завршетку студија били спремни 
за рад на тржишту. После дугог 
низа година нашим студентима 
обезбеђен је овакав вид праксе. 

INDEKS:  Какво је интересовање 
студената и колико њих ће 
добити могућност да у првом 
кругу оде на праксу?

SRE]KO BA^EVAC: Досадашње 
интересовање за пројекат 
„Искористи шансу“ потврђује 
да је практично усавршавање 
потребно студентима који ће, 
након завршеног факултета, 
поред дипломе, имати и 
препоруку за запослење од 
директора неког предузећа. Од 
сто пријављених кандидата њих 
педесет стиче право на праксу 
у првом кругу. Настојаћемо да  
одржимо континуитет ове праксе 
и сви они који нису прошли у 
овом кругу имаће другу шансу.

INDEKS: Колики је временски 
период трајања праксе?

SRE]KO BA^EVAC: Пракса ће 
трајати од једног до три месеца 
у зависности од саме фирме и 
природе посла.

NDEKS:  Шта се пружа 
студентима организовањем 
оваквог пројекта ? Да ли сте 
имали проблем у спровођењу 
истог?

SRE]KO BA^EVAC: Приликом 
осмишљавања концепта ове 
праксе основни мото је био 
да то буде права пракса, а не 
тзв. „бурек и јогурт” пракса. 
Због свеопште економске 
ситуације имали смо проблем 
са проналажењем фирми, али 
оно што смо пронашли биће од 
велике користи кандидатима. 
Имаће менторе од којих ће 
научити све што им је заиста 
потребно. 

INDEKS:  Који су вам планови 
за будућност?

SRE]KO BA^EVAC: План је да 
овај пројекат праксе заживи, 
поприми веће размере и да 
уз већу подршку града и 
факултета, у будућим акцијама 
омогућимо већем броју 
студената да оду на праксу. 
Осим праксе, трудићемо се 
да наставимо са спровођењем 
едукативних радионица 
и довођењем предавача и 
успешних предузетника.

INTERVJU SA SRE]KOM BA^EVCEM, KOORDINATOROM PROJEKTA >>> 
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INDEKS:  Да ли сте задовољни 
студентима који су на пракси у 
Вашој агенцији Аida Wаy?

MIRJANA IVANOVI]: Велика 
ми је част и задовољство што су 
полазници практичне наставе 
у агенцији Аida Wаy, петоро 
дивних, културних, васпитаних 
и амбициозних студената попут: 
Уроша Јоловића, Јоване Влајић, 

Марије Ћирковић, Бојана Лукића 
и Марка Босиљчића.
Да ли је срећа била наклоњена 
или је ово сплет околности 
судбине, али ово петоро људи има 
све квалитете младих џентлмена 
и госпођица, будућих менаџера 
са тачно дефинисаним циљем, 
осећајем за посао и визијом 
сопственог просперитета. 
Према сваком постављеном 
задатку испољили су максимум 
озбиљности и учећша,  
показавши да су сјајан тим и да 
негују дух тимског рада.
Право је задовољство 
комуницирати са њима као и 
слушати сваку њихову идеју 
и могућу реализацију. У овом 
кратком временском периоду 
од почетка септембра у само 
пар састанака, уверили смо 
се у њихов потенцијал,  у 
оригиналност идеја и 
предузимљивост на терену. Сјајан 
тим, сјајни људи, одлични будући 

презентери.
 
INDEKS: Да ли је Удружење 
младих менаџера испунило 
Ваша очекивања поводом 
организовања праксе у оквиру 
пројекта „Искористи шансу” ?

MIRJANA IVANOVI]: Дуго 
година у пракси се сусрећем са 
младим људима, а самим тим 
да сам мајка једног студента 
и  још два будућа, сматрам да 
има мало осећаја у садашњем 
времену за ове младе људе и 
њихову перспективу. Мислим да 
су препуштени сопственој срећи,  
нажалост, без прецизираних 
могућности у Србији.
Зато сматрам да све оно што они 
организују, у шта улажу свој рад 
и труд, затим њихова  дружења, 
размене знања и могућност 
напредовања, сопствена 
афирмација кроз већ оформљена 
предузећа и фирме, свакако 

INDEKS: Да ли сте задовољни 
студентима који су на пракси у 
Вашој агенцији?

IRENA STEFANOVI]: Агенција 
„Стефановић“ већ другу годину 
у току лета прима студенте на 
практичну обуку. Мој генерални 
утисак је да су ове године 
практиканти били сналажљивији 
и упорнији него прошле године. 

INDEKS: Да ли је Удружење 
младих менаџера испунило 
Ваша очекивања у вези са 
организацијом праксе у оквиру 
пројекта “Искористи шансу”?

IRENA STEFANOVI]: Удружење 
младих менаџера не само да је 

испунило моја очекивања, већ 
их је и премашило. Надам се да 
ће и убудуће Удружење младих 
менаџера организовати овакав 
вид праксе, јер су практиканти 
млади људи, жељни да науче 

нешто ново, тако да они могу 
добрим делом да замене 
постојеће раднике који су на 
годишњим одморима.

INDEKS: Какву праксу сте 
припремили студентима и које 
ће бити њихове активности у 
оквиру исте?

IRENA STEFANOVI]: 
Практиканти су имали праксу 
из области књиговодства и 
радили су као комерцијалисти 
на терену као посредници у 
издавању некретнина. У том 
делу праксе су имали прилику и 
да зараде новац.

PITALI SMO VLASNIKE KOMPANIJA DA LI SU ZADOVOQNI STUDENTIMA KOJI SU 
OTI[LI NA PRAKSU I KOLIKO SU SE SNA[LI NA ISTOJ

INTERVJU SA IRENOM STEFANOVI], VLASNICOM AGENCIJE ""STEFANOVI]"" 
za konsalting i edukaciju, koja se bavi vo|ewem poslovnih kwiga, posredovawem u iza-
davawu nekretnina i impelmentacijom NASSR sistema >>> 

INTERVJU SA MIRJANOM IVANOVI], VLASNICOM AGENCIJE AIDA WAY
Agencija se bavi menaxmentom i konsaltingom, kao i sprovo|ewem NASSR sistema >>> 
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JOVANA VLAJI], студент треће године Економског факултета у Крагујевцу. На 
пракси је у агенцији Стефановић и агенцији Аida Wаy.

INDEKS:Да ли је пракса испунила твоја очекивања?

Пракса ми је доста помогла, пре свега, да побољшам комуникацију са људима. 
Имала сам прилику да преговарам са различитим типовима људи и да научим да се 
прилагођавам различитим ситуацијама. Научила сам да оно што пише на папиру није 
лако спровести у акцију и да је знање стечено на факултету само део слагалице коју 
употпуњује пракса. Такође, што је мени врло битно, уз помоћ овог пројекта стекла 
сам радне навике и притом успела да зарадим неки новац.

URO[ JOLOVI], студент четврте године Економског факултета у Крагујевцу. На 
пракси је у агенцији Аida Wаy.

INDEKS: Како си задовољан ментором који води твоју праксу?

Врло сам задовољан читавим концептом пројекта, а посебно својим ментором. Свиђа 
ми се то што нас је прво добро упутила у природу посла и менталитет људи са којима 
ћемо да сарађујемо, одмах упослила и пружила прилику да доста тога научимо, а, 
узгред, и нешто зарадимо. Такође, добили смо максималну слободу у избору начина 
на који ћемо обављати посао. Поред многих трикова у самом послу, од ње сам доста 
научио и о животу.

Isidora ]orovi}

треба подржати. Потребно 
је пружити им максималну 
подршку у раду, напредовању и 
упознавању праве стварности 
околине и живота који их 
очекује.
Нисам ништа претерано 
очекивала. Имали смо већ много 
полазника практичне наставе, 
и да ли због спонтаности и 
нашој потпуној посвећености 
сваком од њих, и они сами су 
нас доживели као пријатеље, 
добронамернике који их 
на крајње професионални, 
али реалистични начин, 
припремају за будуће занимање. 
Откривамо им „мале тајне 
великих менаџера“ , али им 
пре свега поклањамо поверење 
и позитивну енергију, дајемо 
пример и став без ублажавања 
реалне слике данашњице и онога 
што их чека на терену, у пракси 
и животу, у било ком занимању. 
Испред агенције Аidа Wаy,  
позвала бих сваку фирму и 
агенцију да обогати свој рад, 
време, дружење, идеје са овим 
младим људима и тиме добије 

потенцијал који јој треба, а 
пре свега обезбеди  праве 
презентере својих услуга. Ово 
је шанса за младе, али уједно и 
за фирме које треба да упознају 
потенцијал младих снага наше 
Србије.

INDEKS: Какву праксу сте 
припремили студентима и шта ће 
током ње радити ?

MIRJANA IVANOVI]: Наша 
практична обука се углавном 
заснива на договору и добром 
упознавању студената- 
полазника. Пре свега имамо 
у виду психички профил и 
интересовање, склоности, 
развијеност комуникације 
и ентузијазам, па на основу 
тога правимо план рада који 
би одговарао целој групи. 
Стало нам је да сви што пре 
и што више науче практично. 
Уколико радимо на одређеним 
понудама, које смо припремили 
за ове полазнике, као што је 
на пример HACCAP систем 
и имплементација истог, 

онда студенте  упознамо са 
стандардом, законима које он 
прати, са документацијом која 
се користи за имплементацију 
система и документацијом 
која се потписује као уговор 
за реализацију. Добили су 
комплетан извештај са терена и 
по услугама. 
Један део плана рада је из 
области наших услуга, а тиче 
се Интернет презентација и 
специјалних професионалних 
панорама. Детаљна обука, 
приказ како се израђују 
панораме, коме су упућене и 
како се презентују.
Имали смо и теренско 
наступање и то је такође 
резултирало позитивним 
исходом.
У наставку ћемо радити на 
понудама осталих услуга 
агенције Аida Wаy, консалтингу 
и менаџменту, тј. на Еvent 
маркетингу, коорпоративном 
идентитету, брендирању, изради 
и дистрибуцији оштампаног 
материјала и промоцијама.

RAZGOVOR SA PRAKTIKANTIMA >>> 
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Сајт www.danikarijera.com биће домаћин другог 
онлајн сајма запошљавања и образовања “Виртуални 
дан каријера и знања”, који ће се одржати од 5. до 
12. октобра у организацији компаније Инфостуд и 
регионалних портала за запошљавање.
Један од циљева “Виртуалног дана каријера и знања” 
јесте да олакша повезивање послодаваца и кандидата 
за посао и да, колико је то могуће, утиче на повећање 
запослености у Србији, саопштио је Инфостуд.
Истовремено, циљ сајма јесте и да људима који траже 
нови или бољи посао понуди и едукативне програме 
за професионално и линчно усавршавање који им 
може помоћи у каријери, али и да утиче на повећање 

мобилности радне снаге у региону.
На електронској адреси сајма биће постављен 3Д 
виртуални изложбени простор, који ће омогућити 
интерактивну комуникацију измедју посетилаца и 
послодаваца и едукативних установа.
Тако ће посетиоци моћи једноставно и брзо да прегледају 
понуду отворених радних позиција излагача и да се 
пријаве, али и да путем “чета” разговарају са водећим 
људима из компанија и образованих установа.
Прошлогодишњи, први сајам посетило је 125.000 људи 
из Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске у потрази 
за информацијама о могућностима запошљавања и 
едукације, наведено је у саопштењу.
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Иначе, највећи број становника Србије има 
завршену средњу школу, а мање је оних са високим 
образовањем.
Иако је током протеклих деценија дошло до значајног 
помака у образовној структури, у Србији ипак 7,7 
одсто становника нема завршену ни основну школу, 
показали су подаци последњег пописа становништва 
из 2002. године.
У Србији постоји изразита разлика у погледу нивоа 
писмености између мушког и женског становништва. 
Тако је у 2002. години регистровано 5,7 одсто 
неписмених жена и 1,1 одсто неписмених мушкараца.

Основно образовање има 23,9 одсто становништва, 
особе које нису завршиле основну школу чине 7,7 
одсто, док више и високо образовање има 11 одсто 
становништва. У Србији са завршеном средњом 
школом живи 41,1 одсто становника. 

У 2002. години учешће неписмених је износило 3,45 
одсто. Учешће неписмених у градским насељима је 
износило 1,55, док је у осталим насељима њихово 
учешће износило скоро шест одсто. 

Значајне разлике у погледу висине учешћа неписмених 
забележене су и међу припадницима различитих 
етничких група. У 2002. години, удео неписмених 
Срба старих 10 и више година износи 3,35 одсто, а 
међу становништвом мађарске, словачке, русинске 
националности, проблем неписмености скоро да не 
постоји. 

Са друге стране, међу Ромима и Власима учешће 
неписмених је велико. Према резултатима пописа 
из 2002. године, сваки пети Ром старости 10 и више 
година је неписмен, док је учешће неписмених Влаха 
10,5 одсто.

Izvor: TANJUG

Омладинска картица Еуро<26 нуди велики број попуста 
младим људима широм Европе. Циљ пројекта Европске 
омладинске картице јесте омогућавање младим људима 
да уђу у свет информација, мобилности, културе 
и  омладинских дешавања. Картицу користи четири 
милиона корисника у 38 земаља Европе.  Намењена 
је свим младим Европљанима од седам до тридесет 
година старости, без обзира да ли су они ученици, 
студенти, запослени или незапослени. Картица пружа 
мноштво погодности које се односе на железнички  
саобраћај, аутобуски саобраћај, спортске садржаје, 
културне манифестације , као и многе друге бенефите 
у оквиру наше и других  земаља Европе. Сваки 
корисник Европске омладинске картице осигуран 
је од последица несрећног случаја, а такође добија 
бесплатно и полису путног осигурања која важи за 
неограничен број путовања и дужину боравка у свим 
земљама света. Корисници могу да остваре попуст и 
на другим местима, као што су  теретане, козметички 
салони, бутици, кафићи, ресторани, медицинске 
ординације, школе језика и рачунара, рачуноводствене 
обуке итд. Пројекат се развија уз подршку Савета 
Европе и Министарства омладине и спорта.  Европска 
омладинска картица помаже младима да истражују 
свет у коме живе и буду информисани о дешавањима 
у њему.  Више информација о пројекту можете да 
погледате на сајту www.gpa.rs или на  Међународном  
сајту www.eyca.org.. За добијање картице потребно 
је: једна фотографија формата као за личну карту, 
попуњена приступница (коју добијате приликом 
издавања картице),  званични документ на увид 
(лична карта, возачка дозвола, пасош) и 900 динара 
за годишњу чланарину. Крајем октобра се и у нашем 
граду отвара канцеларија. За све информације можете 
позвати : 061/14-28-632 Анђела.

Isidora ]orovi}

BEZ [KOLE 7,7 ODSTO, 
NEPISMENO 3,45 PROCENATA

POPUSTI ZA MLADE 
- EURO26 KARTICE
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INDEKS: Како је дошло до тога 
да се определиш баш за Економски 
факултет у Љубљани?

ALEKSA RADOSAV^EVI]: Након 
успешно завршене прве године 
академских студија на Економском 
факултету у Крагујевцу, почео 
сам да се интересујем за програме 
за размену студената. Тако сам 
наишао на Basileus програм – 
програм за размену студената под 
покровитељством Erasmus Mundus 
програма. То је пројекат Европске 
Уније који подстиче мобилност 
како студената, тако и професора 
и сарадника. Наш факултет је 
потписница тог програма, тако да 
има могућност да своје студенте, 
асистенте и професоре шаље на 
даље усавршавање или размену на 
различитим факултетима широм 
Европе. Ту сам стекао увид у 
све Универзитете који су били 
у понуди за размену, као сто су 
Гент у Белгији, Лунд у Шведској, 
Универзитет у Риму у Италији, и 
још многи други. За Економски 
факултет у Љубљани одлучио 
сам се првенствено због његове 
усклађености са нашим факултетом 
у погледу програма студирања.

INDEKS: Шта је у твом случају 
било неопходно да би размена била 
одобрена?

ALEKSA RADOSAV^EVI]: 
Сама процедура пријављивања 
подразумевала је прикупљање 

препорука професора и том 
приликом су ми у сусрет највише 
изашли професор др Верица Бабић, 
шеф катедре за менаџмент, и 
професор др Петар Веселиновић, 
продекан за наставу. 
   Осим самих препорука, још 
један од неопходних услова било 
је и мотивационо писмо у коме 
сам детаљно објаснио зашто сам 
изабрао баш овај факултет, због 
чега ме интересује размена и како 
ће она утицати на даљи ток мог 
школовања и развој каријере у 
будућности. Поред тога, била је 
неопходна и потврда о просеку 
у досадашњем току школовања. 
Просечна оцена и препоруке 
професора вредноване су са по 
тридесет процената, а мотивационо 
писмо са четрдесет. Пријаву сам 
поднео крајем марта ове године, а 
резултати су објављени почетком 
маја.

INDEKS: Какав је програм размене 
у питању? Колико дуго траје и 
колика је усклаћеност са нашим 
факултетом?

ALEKSA RADOSAV^EVI]: У 
питању је програм размене од 
једне академске године студија, 
тачније у питању је период од девет 
месеци. Имао сам ту могућност да 
бирам које ћу предмете слушати, 
неки од њих се код нас слушају на 
трећој, а неки на четвртој години, 
а што се признавања испита тиче, 
већина професора ми је изашла у 
сусрет, тако да ће ми седам од осам 
испита које ћу слушати у Љубљани 
бити у потпуности признати овде. 
Професори на мом факултету су на 
различит начин приступили овоме, 
неки су, на пример, захтевали да им 
се да на увид литература по којој 
ћу полагати испите, док су други 
одобрили признавање испита без 
било каквих додатних захтева. У 
сваком случају, јако сам задовољан 
сарадњом ова два факултета као 
и ставовима професора према 
признавању испита.

STUDENT EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, ALEKSA RADOSAV^EVI], 
ZAVR[IO JE DRUGU GODINU AKADEMSKIH STUDIJA I [KOLOVAWE ]E U NAREDNOJ 
GODINI NASTAVITI NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U QUBQANI

RAZMENA STUDENATA

INDEKS: Која су твоја 
очекивања? Шта мислиш како ће 
ово искуство утицати на даљи ток 
твог школовања? 

ALEKSA RADOSAV^EVI]: Пре 
свега, желео сам да тестирам своје 
способности у мало другачијем 
академском окружењу, да видим 
колико се приступ раду и самом 
предмету разликује од онага што 
постоји на нашем факултету, и 
да ли ћу тај систем рада моћи да 
испратим подједнако успешно као 
и овде.
   Поред тога, желео бих да 
стекнем нова искуства, већи степен 
самосталности, нова пријатељства 
и контакте који ће ми сигурно 
значити у будућности.

INDEKS: Да ли си икада био у 
Љубљани?

ALEKSA RADOSAV^EVI]: 
Да. То је уједно један од разлога 
због ког сам се определио за овај 
факултет. У Љубљани сам био 
неколико пута и јако ми се допала. 
Драго ми је што ћу боравити у њој 
у  наредних годину дана.

INDEKS: У име целе редакције, 
желимо ти пријатан боравак у 
Словенији, као и пуно успеха, 
посебно у наредној години, али 
исто тако и током целокупног 
школовања и каријере која ти 
предстоји. Надамо се да ћемо 
имати прилику поново да 
попричамо за годину дана, када се 
слегну сви утисци.

ALEKSA RADOSAV^EVI]: 
Хвала на лепим жељама, биће ми 
задовољство да са вама поделим 
своја, надам се, позитивна 
искуства.

Nevena Veqovi}
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INDEKS: Како си сазнао за 
одржавање Летње школе 
економије?

PETAR STANKOVI]: За Летњу 
школу економије званично 
сам сазнао путем сајта нашег 
Економског факултета у 
Крагујевцу, мада се о томе 
причало и раније. Тада сам 
осетио да је то прави избор како 
бих стекао нова знања о улози 
и значају слободног тржишта, 
предузетништва и ограничавања 
државне управе. Желео сам да 
сазнам нешто више о актуелном 
економском стању у држави од 
стране утицајних предавача, како 
из земље тако и из иностранства, 
а током одржавања Летње школе 
економије стекао сам и нова 
пријатељства.

INDEKS: Ко је имао право 
учешћа и како су вршене 
пријаве?

PETAR STANKOVI]: Право 
учешћа су имали држављани 
Албаније, Босне и Херцеговине, 

Хрватске, Македоније, Црне 
Горе, Србије и Словеније, до 
тридесет година старости, 
дипломци или постдипломци. 
Било је потребно образовање 
из области друштвених наука, 
и ту се пре свега мисли на 
област економије, политичких 
наука, организационих наука, 
социологије итд. Додатни услови 
били су мотивационо писмо које 
описује зашто бисте желели да 
учествујете у школи, каква су 
ваша очекивања и како мислите 
да ћете допринети њеном 
одржавању. Такође, било је 
неопходно доставити два писма 
препоруке и кратку биографију 
или CV. Од учесника се захтевао 
висок просек и добро познавање 
енглеског језика. Под свим овим 
условима изабрано је тридесет 
учесника и ја сам међу њима био 
најмлађи.

INDEKS: Колико је школа 
трајала и које су биле главне 
теме?

PETAR STANKOVI]: Школа 
је трајала од 18. до 22. јула 
и предавања су била врло 
интензивна, сваког дана од 
9 до 17 часова. У фокусу 
интересовања била је  економска 
политика и њој сродне области 
као што су социјална политика, 
образовање и политика на 
тржишту рада. Неке од главних 
тема које су разматране 
су питање сиромаштва и 
неједнакости у свету, животни 
стандард и развој у земљама 

LETWA [KOLA EKONOMIJE POKRENUTA JE 1998. GODINE SA CIQEM DA MLADI 
STRU^WACI PRODUBE SVOJA ZNAWA I USAVR[AVAJU SE. U OKVIRU INTERAKTIVNIH 
PREDAVAWA, STUDENTIMA SE PRU@A MOGU]NOST DA AKTIVNO U^ESTVUJU U DIS-
KUSIJAMA, IZNOSE SVOJE STAVOVE I SAMOSTALNO OSMI[QAVAJU RAZNE AK-
TIVNOSTI. PETAR STANKOVI], STUDENT DRUGE GODINE EKONOMSKOG FAKULTETA 
U KRAGUJEVCU, OVE GODINE JE U6ESTVOVAO NA 14. LETWOJ [KOLI EKONOMIJE I 
OVOM PRILIKOM NAM PRENOSI SVOJA ISKUSTVA

LETWA [KOLA EKONOMIJE

Европе, значај финансијског 
капитала у модерном економском 
систему, као и најактуелније 
питање данас – последице 
економске кризе.

INDEKS: Ко су били предавачи, 
који од њих је оставио највећи 
утисак на тебе и зашто? 

PETAR STANKOVI]: 
С обзиром на то да су предавања 
држали водећи стручњаци из 
области економије и социјалне 
политике, како из земље тако 
и из иностранства, као и 
представници ММФ-а, Светске 
Банке и Народне Банке Србије, 
било је доста њих који су 
одржали невероватна предавања. 
Ипак бих издвојио Радована 
Јелашића, бившег гувернера 
Народне Банке Србије , који 
је својом харизмом, шалама и 
непосредним ставом (будући 
да није било медија), одржао 
изванредно предавање о 
поукама које се могу научити из 
финансијске кризе у југоисточној 
Европи, а посебно се освртао на 
проблеме са којима се суочава 
Србија. 
   Поред његовог, изузетно 
ми се допало и излагање 
господина Јohn Fundа, који је 
колумниста Wall Street Journal-a. 
Он је на један интересантан и 
несвакидашњи начин одржао 
два предавања, од којих се прво 
бавило принципима слободне 
трговине, а друго тајнама 
економског успеха европских 
земаља које нису чланице 
Европске Уније.
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INDEKS: На који начин је извођена настава?

PETAR STANKOVI]: Настава је била у облику 
предавања, али веома различита у односу на она 
која можете видети на факултетима, с обзиром 
на то да су комбинована са дискусијама самих 
учесника. Активно смо учествовали у настави и 
износили сопствене ставове у вези тема које су 
биле предмет разматрања и осмишљавали разне 
активности. Предавања су била на енглеском 
језику, што сматрам још једном предношћу ове 
школе.

INDEKS: Каква су твоја искуства, шта ти се 
свидело, а шта не?

PETAR STANKOVI]: Искуства су врло 
позитивна. Организација школе била је одлична, 
тако да са те стране немам никаквих замерки. 
Препоручио бих свима који испуњавају услове 
ове школе да узму учешће у њој у будућности. 
Можда и највећа позитивна ствар оваквих 
догађаја јесте упознавање нових људи и 
склапање пријатељстава, као и сагледавање 
ствари из другачијег угла у односу на онај који се 
пласира на самим факултетима.

Nevena Veqovi}   

Од октобра ће академци морати да положе све предмете 
да би остали на буџету. О трошку државе школоваће се 
само студенти са „очишћеном“ годином.
СТУДЕНТИ од октобра неће више моћи да „преносе“ 
испите и уписују наредну годину са мање од 
максималних 60 бодова, ако желе да остану на буџету. 
Бруцоши коју су овог лета уписали факултете,  прва су 
генерација која ће морати да положи све испите да би 
уписала другу годину о трошку државе. Исто важи и за 
њихове старије колеге.
Међу студентима се може чути да ће вероватно 
тражити да се ово правило још једном одложи, јер 
како коментаришу, многи предмети још нису довољно 
реформисани и нереално је да све испите положе у 
кратком року. Кажу да градиво појединих предмета 
није смањено, већ су само предавања са два скраћена 
на један семестар. А то за академце значи исто обавеза 
у дупло краћем року.
Према речима Мише Живића, председника Студентске 
конференције универзитета Србије, студенти, бар како 
сада ствари стоје, не припремају за јесен штрајк налик 
прошлогодишњем, јер имају обећање факултета да ће 
се у наредну годину уписивати по истим правилима 
игре као и претходне.
ОПАСНОСТ 
КАКО би одржали број буџетских студената, за 
које факултети од државе добијају више него од 
самофинансирајућих студената, постоји опасност 
снижавања критеријума на испитима да би што више 
студената остало на буџету.
- Нови услови очекују нас тек школске 2011/2012. 
године - објашњава Живић. - Прошле године је 
договорено да и академци са више од 48 бодова могу 
да се школују о трошку државе и надамо се да ће тако 
и остати.
Његов колега Милан Поповић, студент проректор, 
објашњава да ће се са Министарством просвете и 
науке још разговарати. Треба да се утврде услови под 
којима ће студенти који су на основу положених испита 
освојили између 48 и 52 поена, настављати студије о 
трошку државе.
А према речима проректорке за наставу Универзитета 
у Београду проф. др Неде Бокан, БУ ће се за бољу 
пролазност на испитима и већи број студената борити 
управо реформом наставе.
- Неки факултети су раније почели са реформама 
и већ имају боље резултате. Електротехнички, 
Архитектонски, Математички и Факултет за физичку 
хемију, рецимо, имају више од 30 одсто студената који 
дипломирају у року, што је веома добар резултат - каже 
проф. Бокан.
Са друге стране, објашњава наша саговорница, постоје 
факултети на којима поједине испите током године 
успе да положи мање од трећине студената.

Izvor: NOVOSTI

NEMA PRENO[EWA ISPITA

КОД нас студенти излазе на испит као на 
бинго, чекају добитну комбинацију испитних 
питања. Многи, тако, на један испит изађу и 
по десет пута. А у Аустрији, на пример, ако из 
три покушаја не положе испит, губе право на 
студирање - објашњава проф. др Аврамовић.

Izvor: NOVOSTI

ISPIT KAO BINGO
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ПРОСЛАВЕ 20 година матуре многе су затекле 
- усред испитног рока. Јер, није мало оних који 
су власници индекса и више од две деценије. Чак 
сваки пети академац Универзитета у Београду је 
у категорији „вечитих студената“. Али, неће тако 
моћи још дуго.
Према новом Закону о високом образовању, 
провобитно им је остављен рок до октобра 
ове године да добију диплому, или ће бити 
аутоматски исписани. Сада имају рок до октобра 
2014. године.
 Према подацима ректора БУ проф. др 
Бранка Ковачевића, од 90.000 студената овог 
универзитета, близу 18.000 је „старих студената“. 
Број се значајно смањио, јер су они до пре 
неколико година чинили 40 одсто свих академаца.
- Статистику су нам највише поправили приватни 
факултети. Већина неуспешних се са државних 
пребаци на приватне факултете и тамо лакше 
дипломира - каже за „Новости“, проф. др Сима 
Аврамовић, председник Савета Универзитета 
у Београду. - Различити су разлози због којих 
студије некима трају и по две деценије. Већина 
почне да ради или одустане због породичних 
обавеза, рађања деце итд. Малобројни су они 
који долазе редовно на испите, а не могу да их 
положе.
У просеку, академци дипломирају за осам и 
по година. Дуже од девет година студира се на 
Ветерини, Архитектури и Рударско-геолошком 
факултету.
Професор Аврамовић објашњава и да је нови 
закон прилично ригорозан према академцима 
који студирају по старим програмима, а не успеју 
до 2014. године да положе и последњи испит.
Ако не искористе рок до 2014. године, мораће да 
се испишу са факултета и евентуално упишу на 
неки други, али не из исте области. На пример, са 
Правног факултета у Београду може да се упише 
на исти факултет неког другог универзитета, а 

SVAKI PETI STUDENT - VE^ITI

Mlada fudbalska reprezentacija >>>

SRBIJA-DANSKA, Stadion ^IKA DA^A
11.oktobar 13:00
 

ако хоће да и даље студирају у Београду, мораће 
да бирају факултете који немају везе с правом. 
Могу да им се признају положени испити, али не 
и да се школују о трошку државе.
Ни академци који су уписали студије „по 
Болоњи“, 2006. године или касније, неће моћи 
довека да студирају. Њима су студије „орочене“ 
на највише осам година, а лекари могу да буду 
власници индекса две године дуже.

Izvor: NOVOSTI



/ JUN 2011. http://www.studentskaasocijacija.com/

29

INDEKS: Како је потекла идеја о организацији?

ZORAN MITROVI]: Неколицина студената  
Природно- математичког факултета и струковних 
студија екологије друге и треће године, дошла је 
на идеју да оснује невладину организацију Еко 
фан камп. Такође, у организацију су укључени 
и студенти биологије, али и студенти са осталих 
смерова . У организацију су доброшли сви од 7 
до 77 година. Без обзира на године сви имамо 
јединствен и заједнички циљ - очување природе.

INDEKS: Да ли су професори са факултета 
укључени у организацију?

ZORAN MITROVI]: Имамо подршку већине 
професора са факултета, који својим знањем 
и искуством помажу организацији како би она 
ефектније остварила своје циљеве.

INDEKS: Који су циљеви организације Еко фан 
камп?

ZORAN MITROVI]: Наш превасходни циљ је 
подизање еколошке свести грађана о значају 
животне средине и њеном унапређењу. 
То постижемо организовањем радионица, 
еколошких акција и презентација.

INDEKS:Да ли сте се већ представили  
нашим суграђанима кроз неку акцију или               
радионицу?

ZORAN MITROVI]: Да, у Еко-парку „Илина 
вода” у оквиру манифестације „Дани Јапана у 
Крагујевцу ” организаовали смо еко-камп у коме 
смо одржали  предавања о важности  очувања 
животне средине и  могућностима којима би она 
могла да се унапреди и побољша. Такође смо 
организовали едукативну радионицу за децу 
са посебним потребама из школе „Вукашин 
Марковић”, где су деца кроз игру и забаву 
учила како да се на најбољи начин опходе према 
природи.

INDEKS: Да ли су у плану неке нове акције у 
предстојећем периоду?

ZORAN MITROVI]: Имамо у плану  
организовање великог еко-кампа у селу Борач, 
где ћемо одржати више едукативних радионица 
за студенте и средњошколце. Поред тога  
планиран је обилазак и упознавање људи са 
културно-историјским знаменитостима у овом 
делу Шумадије.

INDEKS: Где се налази седиште ваше 
организације и како вас људи могу контактирати?

ZORAN MITROVI]: Седиште организације је на 
Природно-математичком факултету. За оне који 
не знају,  то је улица Радоја Домановића  бр. 12. 
Сви заинтересовани могу да нас контактирају и 
путем и- мејла на eko.fun.kamp@gmail.com  или 
путем друштвене мреже Фејсбук.

Nemawa Jovanovi}

EKO FAN KAMP
EKO FAN KAMP JE NEVLADINA ORGANIZACIJA ^IJI JE CIQ O^UVAWE @IVOTNE 
SREDINE, WENO UNAPRE\EWE I PODIZAWE EKOLO[KE SVESTI GRA\ANA. 
O AKTIVNOSTIMA I CIQEVIMA ORGANIZACIJE RAZGOVARALI SMO 
SA POTPREDSEDNIKOM UDRU@EWA ZORANOM MITROVI]EM
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Енергија зрачења Сунца која долази до Земљине 
површине је око 170 пута већа него енергија у укупним 
резервама угља у свету. Енергија зрачења која допире 
до површине Земље зависи у првом реду од трајања 
инсолације (трајања сијања Сунца). Трајање инсолације 
зависи од географске  ширине, годишњег доба, 
надморске висине. Разлика између времена изласка и 
времена заласка Сунца даје време трајања инсолације. 
Оно износи за нашу земљу око 15 сати лети и око 9 
сати зими. Стварна енергија зрачења која дође до 
површине знатно је мања од потенцијалне због појаве 
облака, влаге и загађености атмосфере. Реално трајање 
инсолације за Београд је 2071 сати годишње, од тога 
70.5% у периоду од априла до септембра и 29.5% у 
периоду од октобра до марта. Постоје две могућности 
за енергетско искоришћавање Сунчевог зрачења: 
1. претварање соларне енергије у топлотну;
2. директно претварање у електричну енергију.
Један од три начина искоришћења енергије Сунца је 
концентрација соларне енергије помоћу огледала  и 
стварање велике количине топлотне енергије која 
се касније у стандардним генераторима претвара у 
електричну енергију. Оваква постројења су велика и 
обично се граде у пустињама. 

ФОТОНАПОНСКЕ ЋЕЛИЈЕ служе за директно 
претварање соларне енергије у електричну. Ово је 
најпожељнији начин искоришћавања енергије Сунца, 
али због слабе ефикасности и високе цене тренутно се 
не користе у великој мери. Дакле, мана је низак степен 
искоришћења (око 15%) и ниска енергетска исплативост 
јер израда ових ћелија захтева специфично велики 
утрошак енергетски најскупљих материјала (Al,Si,Cu) 
тако да је време враћања уложене енергије око 20 
година. Њих има смисла користити само тамо где је 
то једини начин за снабдевање електричном енергијом 
неких важних, скупих и изолованих уређаја као што су 
космички бродови или удаљене метеролошке станице. 
На овај начин је могуће обезбедити струју у објектима 
или уређајима где није доступна електрична енергија 
из електричне мреже. То могу бити и: викендице или 
куће у неприступачним местима, пловни објекти, 
караван - кућице као и разни телекомуникациони 
уређаји на планинским врховима или сигнални уређаји 
дуж путева. 
Трећи, најједноставнији и најјефтинији начин 
искоришћавања соларне енергије је путем 
СОЛАРНИХ КОЛЕКТОА. Материјали који имају 

особине црног тела (потпуно апсорбују сунчеву 
енергију) погодни су за изградњу колектора. Они 
се могу поставити на кров, фасаду или носећу 
конструкцију. Степен корисног дејства при претварању 
соларне енергије у топлотну је од 60% до 70% . 
Међутим, морамо имати додатни систем за грејање 
и топлу воду, јер соларна енергија ноћу и зими не 
може задовољити наше потребе. Уградњом колектора 
у старту имамо додатне инвестиције, али се касније 
исплати кроз штедњу новца за гориво или ел.енегију. 
За грејање стана од 60m2 на соларну енергију потребне 
су инвестиције од 1 до 1.5 хиљада €, а за топлу воду 
око 500 €. За грејање топле воде систем се исплати за 
две године. Системи за грејање и топлу воду могли 
би обезбедити 35% потреба у северној и централној 
Европи, око 50% јужно од Алпа, а на југу Европе чак 
70%.
Просечно сунчево зрачење у Србији је за око 40% веће 
од европског просека а интезитет сунчеве радијације је 
међу највећима у Европи. Али и поред тога коришћење 
сунчеве енергије за производњу електричне енергије 
далеко заостаје за земљама Европске уније. У Србији 
највеће моћућности за коришћење сунчеве енергије 
има југ земље (Ниш, Куршумлија и Врање). Са 
економског аспекта, цена струје добијене из сунчеве 
енергије континуирано пада као резултат технолошких 
унапређења и раста масовне производње, док се 
очекује да ће фосилна горива постати знатно скупља 
у скоријој будућности. За Србију је боље да подстиче 
коришћење енергије сунчевог зрачења за производњу 
топлотне и електричне енергије, у домаћинствима, 
индустрији неким гранама пољопривреде због мањих 
инвестиционих улагања. Таква политика била би 
корисна како због развоја домаће економије тако и 
због упошљавања домаћег становништва у области 
чистих енергија. Производња соларних ћелија и малих 
панела велика је извозна шанса за Србију. Београдска 
електротехничка школа „Раде Кончар“ има соларни 
кров. Школа је уз помоћ Агенције за енергетику и 
шпанску донацију, направила малу, соларну електрану. 
Иако све чешћи појединачни примери коришћења 
Сунчеве енергије у Србији они су мизарни спрам 
потенцијала који наша земља поседује.

Препорука: Неретко се код нас и данас користи 
пластично буре офарбано у црно и постављено на 
осунчано место за освежење у спарним летњим 

SUNCE JE NOVO SVAKI DAN
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данима. Данас је модеран проточни соларни туш који 
користи соларну енергију за загревање воде доступан 
и у Србији. Припаја се тако што се споји хладна вода 
(нпр:баштенским цревом) са задњим делом туша. 
Продаје се у неколико верзија у зависности од обима 
резервоара од 23 до 50 литара воде. Цене се крећу од 

150 до 1 000 евра за луксузну верзију. У Крагујевцу 
их набавља фирма ГМЦ од немачког произвођача 
Меранус.

Jelica Vugdeli}

Лето које је сада иза нас, обилује освежавајућим 
садржајима који су били у служби  забаве наших 
суграђана који су се определили да остану у свом 
граду. Један од културно- забавних програма који 
је реализован у склопу програмске шеме Радио- 
телевизије Крагујевац, „Лето на трговима“, окупио 
је врхунску екипу стручњака у области медија и 
анимирао младе људе да се укључе у воде водитељства. 
Три шармантне девојке, веома сличне изгледом, две 
близнакиње и њихова колегиница, потрудиле су се да 
овај програм добије посебан укус лепоте, харизме и да 
привуче огроман број људи свих генерација. Емисије  
су се сваког четвртка одржавале на неком од градских 
тргова, у различитим насељима - која су до танчина 
анализирана почевши од њихове историје, природних, 
културних и историјских знаменитости до људи који 
су по нечему битни за тај део града. Захваљујући овом 
програмском формату млади људи из различитих 
области добили су својих, медијских пет минута. 
Омогућено им је да се такмиче у категорији рок-поп 
бендова, соло извођача на караоке обрачунима, у знању 
итд. У периоду од три месеца град Крагујевац био је 
преплављен позитивним мелодијама добре забаве, 
дружења, свирки и присећања на нека заборављена 
лица и крајеве града. Кроз рубрике „Погоди ко 
је“ прошли су наши истакнути глумци, редитељи, 

писци, познати певачи, углавном млађи, и мноштво 
дебитантских бендова. 
У разговору са једном од водитељки, Јованом Јовићевић, 
студенткињом треће године Правног факултета, која 
је до скоро смело корачала модном сценом Италије, 
Тајланда, Турске, али је због факултетских обавеза 
одлучила  да  привремено стави три тачке на сјајан 
модни потенцијал који поседује. Јована нам открива 
какве утиске носи са снимања ове емисије:
„Лепо је упознати нове људе, отићи у делове града за 
које ниси ни знао да постоје, гледати дечија лица како 
вам се осмехују из првог реда, слушати све младе наде 
музичке сцене Крагујевца која је, чини ми се, почела 
да бледи све до појаве ове емисије која је удахнула 
нову енергију у те студенте, средњошколце да наставе 
да раде и да верују у остварење својих снова.  Први 
пут сам се нашла у улози водитеља  и у почетку сам 
се прибојавала како ће све то испасти, носила се са 
тремом и на крају успела уз помоћ мало искуснијих 
колегиница студенкиња ФИЛУМ-а и некадашњих 
водитељки „Ин“ телевизије. 

Jelena Pavlovi}

"LETO NA TRGOVIMA" GRADA KRAGUJEVCA
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Крагујевац је протеклих месеци био поприште 
филмских подухвата. У месецима иза нас једна од 
главних градских, али и „државних” тема била је 
снимање серије „Титаник- крв и челик”, која је за 
потребе статирања у серији ангажовала велики број 
младих људи који су препуни утисака одлазили са 
снимања. Једну од улога играо је  популаран холивудски 
глумац Крис Нот (Chris Noth). Дамама које су пратиле 
серију „Секс и град” не би требало пуно причати о овом 
глумцу који тумачи улогу Зверке. Његово присуство 
у Крагујевцу довело је до колапса читав град који је 
само о њему причао, писао, остављао цедуљице и 
кришом ишчекивао да се појави испред хотела у којем 
је одсео. 
О утисцима са снимања говори Марија Планић која је 
статирала у истоименој серији- будући економиста и 
млада глумица глумачке трупе СКЦ-а:  

-Своју глумачку, аматерску каријеру започела сам као  
члан Драмског студија Друге крагујевачке гимназије, 
па сам по завршетку средње школе сарађивала са 
„Абрашевићем“, а сада сам члан глумачке трупе 
СКЦ-а. Моје прво искуство доживела сам недавно на  
снимању филма „Лед” у режији Јелене Бајић Јоцић, 
где сам статирала. Након тога  пријавила сам се на 
кастинг за серију „Титаник – крв и челик“. Била сам 
јако нестрпљива и узбуђена,  јер сам знала да је у 

питању италијанска продукција, а и због тога што је 
то био први кастинг на који сам се пријавила. Месец  
и по дана након кастинга, добила сам телефонски 
позив када су ми јавили да сам прошла на кастингу за 
статисте. На снимању сам упознала доста нових људи, 
а  у серији представљала девојку из трећег сталежа 
која је јако узбуђена кренула на пут са својим татом 
и млађим братом. Чекали смо да се укрцамо на брод. 
Екипа која је радила на снимању серије нам је излазила 
у сусрет и били су јако љубазни према нама. Слушали 
смо их пажљиво и радили све што су нам говорили. 
Тог дана је било јако топло, поготово што смо носили 
неколико слојева одеће, али смо издржали до краја. 
Костими  и сценографија серије, у којој је све 
прилагођено прошлом времену,  представљали су и 
одавали утисак веома квалитетне екипне ангажованости 
и врхунске продукције у овом до танчина осмишљеном 
серијском остварењу. Све у свему младима је још једном 
пружена могућност да добију својих „пет минута“ у 
овом граду, да се упознају са чарима снимања серије и 
ступе у контакт са професионалцима . Трендови који 
су забележени у периоду који је иза нас слуте да није 
баш све тако тмурно и да ће бити још таквих пројеката 
у временима која нам предстоје.

Jelena Pavlovi}

TITANIK - KRV I ^ELIK
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Pregled vesti o ko{arka{kom klubu 
"Radni~ki"
21.06.2011. - Досадашњи играч ваљевског Металца, 
двадесетједногодишњи Стефан Бирчевић, прво 
је појачање Кошаркашког клуба „Раднички“ из 
Крагујевца. Вероватно је најбоља препорука за овог 
Лазаревчанина била одлично одиграна партија управо 
против Радничког, када је убацио 22 поена у последњем 
дуелу Крагујевчана против Ваљеваца.

19.07.2011. - Кошаркашки клуб “Раднички” уврстио је 
у своје редове дојучерашњег плејмејкера и капитена 
„Хемофарма“ Миљана Павковића.

22.07.2011 - Крагујевачки НЛБ лигаш појачао позицију 
крилног центра довођењем Уроша Лучића. Занимљиво 
је да ће Урош, носећи грб Радничког, у новој сезони у 
више наврата одмеравати снаге са шест година млађим 
рођеним братом Владимиром, који је члан екипе 
Партизана.

27.07.2011. - Кошаркашки клуб „Раднички“ је уговорио 
и први ангажман једног интернационалца. Реч је 
о Јунусу Чанкају рођеном у Турској (23. фебруара 
1985. године), високом 1,98 метара, ангажованом на 
позицијама два и три на терену.

07.08.2011. –  КК „Раднички“ ангажовао Дарена 
Мура који долази из САД-а. У клуб је доспео уговор 
са Муровим потписом којим је оверена сарадња у 
наредних годину дана. Мур је рођен 1989. године у 
Инглвуду, у држави Калифорнија, дипломирао је 2010. 
године на тамошњем Ирвајн универзитету. За собом 

има четири успешне сезоне на позицији бека (висок 190 
центиметара), од којих је у последњој имао учинак од 
17 поена по утакмици, а уз то је бележио шест скокова, 
две асистенције и више од две „украдене“ лопте, за 30 
минута колико је просечно проводио у игри.

19.08.2011. – Шесто појачање КК „Радничког“ на 
позицији центра, Американац Дејвид Сајмон, рођен је 
9. августа 1982. године, висок је 206 центиметара, а у 
богатој каријери  играо је и за француски „Стразбур“, 
као и за руску „Самару“.

07.09.2011. - Кошаркашки клуб „Раднички“ приводи 
крају остварење планираног ојачања састава на свим 
позицијама које је предвидео први стратег Мирослав 
Мута Николић. У наредне три године, крагујевачки 
НЛБ лигаш у својим редовима имаће и првокласног 
шутера Стефана Синовеца, двадесеттрогодишњег бека 
који долази из ваљевског Металца.

11.09.2011. - Кошаркашки „Радничког“ освајачи су 
трофеја четвртог мемориалног турнира „Мариофил 
Џидић“ у Мостару, након победе над подгоричком 
„Будућношћу“ резултатом 72:67.

17.09.2011. - Кошаркаши „Радничког“ тријумфовали 
су над београдском „Црвеном звездом“ у финалу 
меморијалног турнира у Краљеву, победом од 96:92 
и на тај начин освојили други пехар у припремном 
периоду за сезону 2011/2012.
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Опште је познато да студенти факултета Инжењерских 
наука, поред свих обавеза према факултету и 
предметима које слушају, своје слободно време користе 
да би се бавили неким спортом, који им је омогућен на 
факултету. У последњих пар година, студенти факултета 
бележе изванредне резултате на свим такмичењима 

која постоје у оквиру  Универзитета у Крагујевцу, као 
и на Машинијадама, које СОМФК организује за своје 
студенте сваке године. 
У претходних пар година освојена су бројна прва 
места на Купу Ректора, Универзитетским лигама и 
Машинијадама.  Због  успеха направљеним на тим 
спортским надметањима, дошло се на идеју да се 
оснује клуб малог фудбала, као и рукометни клуб. 
Основали смо спортско друштво МАШИНАЦ. 
Упоредо са тим направили смо и теретану у оквиру 
факултета, превасходно за наше студенте, као и за 
студенте других факултета у оквиру Универзитета. 
КМФ Машинац је основан 2008. године, на 
иницијативу Студентске организације. За две године 
превазиђена су два ранга такмичења и стигло се до 
баража за попуну Прве футсал лиге Србије. Ове године 
се клуб такмичи у другој футсал лиги и има амбиције 
да уђе у виши ранг такмичења, где би Крагујевац, 
поред актуелног шампиона државе КМФ Економац, 
имао још једног представника у првој Футсал лиги 
Србије. Поред два прва места у две регионалне лиге, за 
две године учествовања, био је учесник и финала Купа 
западне Србије. Будите уз нашу екипу и ове сезоне и 
помозите нам да заједно уђемо у Прву футсал лигу.
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У Дубровнику је ових дана почело снимање друге 
сезоне хит серије ”Игра престола” канала ХБО.
Ради се о екранизацији друге књиге романа Џорџа 
Р.Р. Мартина “Песма леда и ватре”. Дубровачки 
староградски бедеми представљају главни град 
седам краљевства - Крајљеву Луку, а на познатим 
локацијама попут куле Минчете, Ловријенца и 
бенедиктинског самостана на острву Локруму 
снимаће се живе акционе сцене.
Старо градско језгро су испунили јунаци у 
костимима краљева, витезова, пажева и дворских 
дама. Емитовање нових епизода на ХБО-у је 
најављено тек на пролеће.

Izvor: BLIC

IGRA PRESTOLA
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RASPORED SPORTSKIH 
DE[AVAWA U KRAGUJEVCU 
U NAREDNA DVA MESECA

STADION ^IKA DA^A

FUDBAL

22.oktobar –  14:30

Раднички 1923 –  Металац Горњи Милановац 
05.novembar –  13:00

Раднички 1923 –  Слобода Поинт Севојно
26.novembar –  13:00

Раднички 1923 –  Јагодина

MLADA FUDBALSKA REPREZENTACIJA

11.OKTOBAR –  13:00

Србија - Данска

HALA JEZERO

KO[ARKA

08.oktobar

КК Раднички Крагујевац – Цибона
28.oktobar

КК Раднички Крагујевац – Будућност
12.novembar

КК Раднички Крагујевац – Цедевита
26.novembar

КК Раднички Крагујевац – Загреб

RUKOMET

15/16.oktobar

РК Раднички Крагујевац – Партизан
29.oktobar

РК Раднички Крагујевац – Југовић Унимет
19/20.oktobar

РК Раднички Крагујевац – ПКБ 
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